NÄYTÄ JA KER

TILKKULEHTI

N

20
21
23
26
28
30

4/2019
50
52

RO

isin torkkupeitt
oni
TEKSTI JA KUVAT

IRMA PAAVOLA

inksahtaneet
vaksi. Vaihd
lot -blokin taoin
olin
koja ja ompel blokkien paiknähny t
asettui heti siihen
erään
niitä oli tarvitt in lisää kunnes
tilkkuilijan
Samalla hetkel makoilemaan.
ava määrä. Lisätyöslä peiton
sin kangassuika
sä kun osallis
Onnenkylä väläht
nimi
tuimme Katri
väleihin rauho leita blokkien
Eskeli
sen ohjaaPeitosta tuli i mieleeni.
malle tilkku
ja muutama ittamaan pintaa
työkurssille.
töpeitto. Työnsattumalta käänkuusik in pääsi
Työ
ollut aiheen
kaan. Työni
a Katrin aiemm oli
ompelin pinna kääntöpuolelle
ideana oli, että mukurssilla.
alla
leapohjaiset
olen bongannutn, jonka mallin
blokit tumm vaaBlokk i jäi
vat
enisinetistä ja säilöyläoik
kaihertamaa
ealta
nyt pöydän
mieleeni ja
laatikkoon odotta
Aika monta alas vasemmalle.
kyselin opetta n
maan sopiva
kertaa piti blokke
mahdollisuu
jalta
a
siirrellä ennen
tta tutustua
ja
tarvinnut tehdätilaisuutta. Eipä
aiheeseen. Katri
kuin toivot
lopputulos oli
oli
tu
kun sain yhdist kahta peittoa
saavutettu!
lut taloblokeista itsekin ommelettyä molem
Peiton pinnan
torkkupeiton
kivat mallit
se oli mieles
samaan työhön mat
vitin sen lattiall valmistuttua letäni mahdottom ja
.
Olin päättä
kaunis. Sen
e ja Onni-koira
an
nähtyäni peiton
kaikk i talopu nyt, että ostan
valmistus kiinno
olelle tuleva
sti
t
kaat uusina,
vielä enemmän. Siitäpä
kun joskus vaankanse lähti
kiva tehdä
on
En suunnitellut etenemään.
niin. Valitsi
työtä paperi
n kankaat yhdess
le etukäteen,
lä
vaan ryhdyin
kun ensin olinopettajan kanssa
ompelemaan
vain
päättänyt
erikokoisia ja
maailman.
risiä blokke
-väKääntöpuole värija
n
len kankaat
mukaan. Kun saamani ohjeen
ovatkin sitten puoniitä oli valmis
hoista kätköi
nut melko paljon
tustä kerättyjä:). van,
siirsin
Torkk
suunnittelus
blokit
upeiton koko
einälle tarkas
on 145 x
170 senttimetriä
teltamahtuu muka , joten sen alle
vasti sohva
päivätorkuil
lle
le.

”Onni asettui
peitolle
makoilemaan
.”

Luennot
Pajat

Cosmos, 2019
(36,5 x 73
cm).

16
TILKKULEHTI
Finn

Quilt 4/2019

TILKKULEHTI
Finn

Quilt 4/2019

17

ia
Pajoista opp
ja ideoita

ktyksen hallitu
Kolky t – Yhdis lla ”30”.
kalliimpi
työt teema
s-salin
lounas on
- sen haaste
a – Sibeliuisoja ja
Valokeilass
,
toisen
kokonaisuus
näyttämön
en tarjoillaan
töitä.
juhlan illallin össä.
näyttäviä tilkku
Boundaries
kerroksen lämpi talon sisääntuloiatiRajat –
Quilt Assoc
pean
Kahvio löytyy
töistä
EQA:n (Euro
onaisuuden
sekä lauon) haastetyökok
osan päivää
.
avoinna vain
on näytteillä.
sunnuntaina
nnista – ”Quilt ”
antaina että lo on aivan junaraGroup
Terveisiä Skotla
ional Quilt
keskusta
Järvenpää-ta
fest 2020 Tradit
Järvenpään
dan vieressä. toisella puolella ja – teemaisia töitä.
on heti radan ruokapaikkoja ja
a olevista
lisää
sieltä löytyy
ien ajan avoinn aan tarkupäiv
kerrot
istä
kahviloita.
oheisnäyttely lehdessä 1/2020.
kemmin Tilkku
aiset
Blokkiarpaj tua blokk iarpajaisiin
Voit osallis
la järjestä- Kauppiaspaikat
-tarja
tamal
ötuotteiden ypaikat
ia (ohje
tuomalla luovut
Kaikk i käsity
Fence -blokk
esittel
jille 1–5 Rail sä 3/2019) ilmoittau- vikkeiden myynti- ja lon sisäänTilkkulehdes essä. Yksi blokk i = sijaitsevat Järvenpää-ta tipisteet
Myyn
ssa.
tumisen yhteyd
tulokerrokse lauantaina 8.30–18.00
a
joista voi
n kokoelmia, tai jotain ovat avoinn
8.30–15.30.
sommitellaa
sunnuntaina
, tyyny jä
lö voi ja
ommella peiton
sta. Yksi henki
inen
muuta kauni palkinnon.
Kiltatapaammuna kiltojen edusvoittaa yhden
n,
Sunnuntaiaa
Sibelius-salii
ntuvat
tajat kokoo yksen uusi hallitus
.
Pajat
y sivulla 52–53
missä yhdist
tulevista taPajat on esitelt Rasiapajaan sen pi- esittäy tyy ja tiedottaa saavat taja edustajat
Ilmoittaudu sä olevaan listaan.
pahtumista
topaikan vieres ilmoittautumisjär- vata toisiaan.
ään
ovat pikaPaja täytet
Muut pajat
tausessä.
jestyk
Yleisöpäivä
ei tarvitse ilmoit
a yleisölle sunpajoja, joihin voit pistäy tyä milloin Tilkkurata on avoinn
30. Sisäänpäätua – niihin
etaan kätei- nuntaina klo 11–15.
ippu 7 euaksu suorit
euroa, perhel iltapäivän
vain. Pajam
symaksu 5
itäjälle.
kahviokin on
sellä pajanp
ssaan
roa. Talon
a:
sieltä voi halute
npää-taloss niin avoinna, joten pikkupurtavaa.
ja
t –
Näyttelyt Järve
-kilpailutyö
ostaa kahvia
Tilkkua ylle! muutk in kilpailuun
ys
palkitut kuintyöt ovat esillä ensim- Tilat ja esteettömy
suoraan
loon pääsee
osallistuneet sen näyttelytilassa.
pää-ta
Järven
lä pääsee hymäisen kerrokmysteerit – vuoden katutasolta ja hisseil n kerroksen
kahde
stun
Maaritin
julkai
maan
sä
liikku
vin
lehdis
2019 Tilkku jan mukaan to- välillä.
hjesar
Salaisuus-o
töitä.
teutettuja tilkku Whispers – sarja, Tervetuloa
Järvenn järjestäjät:
World Wide saaneet inspiraatiTilkkupäivie Ainot, Espoon kilta,
ovat
ta.
jonka työt
en työn kuvas näke- pään Tilkku
on aina edellis
– Ennen
tiiraaVantaan Tilkku
Valittuja palojaoisia tilkkutöitä
ta Syyrinki, Torstaitikkaajat.
isokok
miä,
mättö
Espoon
ksessa.
töitä jat ja
kakkoskerro
tai muuiheisia tilkku illä,
rata-a
nuksia
–
tarken
Rata
käytäv
saattaa tulla
kerrosten
molempien
pieniä töitä.
sivuilla
muita
verkko
ja
i työt
missä myös
ysärit – kaikk
lehdessä 1/2020 lkkurata
ilt.fi/ti
Ylälämpiön cm x 90 cm – aiwww.finnqu
an 90
ovat koolta
heet vaihtelevat.

sunnuntain

Tervetuloalle!
Tilkkurada

0 Järvenpään
14.–15.3.202
tautua
hetki ilmoit
rata järjestetään
t eli Tilkku Järvenpää. Nyt on paras !
ja kokea
ry:n tilkkupäivä
04400
a voit tehdä
tys Finn Quilteessa Hallintokatu 4,
elemaan,
päivien aikan
Tilkkuyhdis
Tule kuunt uutta ja
talossa, osoitt Katso, mitä kaikkea
minuuttia.
Järvenpäämukaan!
, oppimaan
katselemaan
keet
tarvik
nauttimaan.
perusompelu
kaan omat
ki
set.
elusak
ä
Tilkkusalon -sali eli Tilkkusalonk i
(Näyt ja kerro)
ja myös askart
Show and Telltyösi yleisölle! Jätä
Juhani Aho yhteinen olohuone:
tilkku
e
iden
ysilmoittauEsittel
s
kävijö
on
lauantaina
tymis- ja levähd
Vuosikokou
äjille ja
tilkkutyö
mukava pistäy
essä järjest
- ja
ja kervuosikokous
tumisen yhteyd
paikka.
toisen
näyttämään
sin yhdistyksen eille
valmistaudu tarina Sibelius-salissa
lakahv
jälkeen
aina stipendiarpo
30-vuotisjuh
öön ja sen
tomaan sen Show and Tell -tuomyydään lauantna upea tilkkupeitkerroksen lämpi vuosikokoukseen,
klo 10–10.45.
myös Facen
ja – pääpalkinto an iltajuhlassa.
maailmalle
n
Sibelius-salii än läpi yhdistyksen
arvota
jaetaa
jat
kio
n
to. Voitta
deona.
missä käydä
tulevan vuode
pebook-live-vi
menneen ja e myös halliyhdistyksen
asioita
Tilkku
s valitse
– jälleen
myynnissä
kokangasta
osalta. Kokou t erovuorossa oleviSoMeSoMe
rinteistä nimik illa! Myös muita
n liittyviin
tukseen jäsene kokoukseen – voit
isää tilkkupäivii nnisteet #finnuusi väri saatav ! Käteismaksu.
aihetu
en tilalle. Tule yksen asioihin!
keleita
päivityksiisi urata2020 ja lisää ne
myyntiartik
vaikuttaa yhdist
quilt ja #tilkktavien tunnisteittesi
n 2019
ereistä eli vuode
myös seurat
ritin myste sä julkaistusta SaTilkkujuhla
jos haluat
Tilkkulehdis Esillä saattaa olla
quiltofficial
loistava iltä.
niste @finn yksen
huomaavan
tarjoillaan
laisuus-työs kin töitä! Tilkkusaassa
össä
lämpi
sa.
ystävien loistav
Tilkkuyhdist
muita
keskeneräisiä
Instagramis
lallinen tilkku en jälkeen on tienäytteillä myös
päivityksesi
longissa on
seurassa. Illallisohjelmaa arpajaisivaa
tilkkutöitä.
dossa muka viereisessä Sibeliusilu
vastaa
mosta
Ruoka
ön
änsä
ja kahvio
neen lämpi
arpajaispöyt
ServiRuokailusta
myynti- ja
lon Fazer Food at ovat
ä. Käteismaksu
salissa.
Järvenpää-ta
louna
lempina päivin
tuotteet ja
an
ces, ja sen
si rupattelema
viisi mieLuennot
työtarjoaa peräti monipuoistahtaa hetkekilijoiden kanssa ja
t määräytyvät
Tilkkurata
naiden hinnanusten mukaan, siksi
a luentoa
muiden tilkku lla (tai kirjoittaa
lenkiintoist
voimakustan
samalla omme esimerkiksi nimiät noin 45
la)
kangastussil
la on paljon
nnein ja kestäv
Tarjol
tasatu
si.
ta
lapun itselle keita vapaaehtois
Quilt 4/2019
erilaisia tarvik
ULEHTI Finn

sia
Ainutkertai
näyttelyitä

Finn
TILKKULEHTI

47

Quilt 4/2019

TILKK

Osaisiko sitä tämän vuoden tilkkupäivillä
nauttia tilkkuja kohtuudella vai onko tuloksena
– jälleen kerran – tilkkuähky?
Irma Paavolan Onnenkylä-peitto
sai nimensä erikoisesti. Onnenkylä
Näytä ja kerro -teemassa sivu

17.

KILLOILTA
32
33
34
36
38

V

NÄYTÄ JA KER

Tervetuloa Tilkkuradalle

NÄYTÄ JA KERRO

Tilkkulehdessä 10 vuotta sitten
TILKKUILIJA – ilmastohyvis vai -pahis?
Vielä kerran Tilkkukampus
Seikkailu Suzdaliin
EQA – Lankoja ilman rajoja
Alsacen tilkkutapahtuman 7 oppia

Onnenkylä
– mielu

ANNIKA LUND

Hjärtnebulosa
n,
2019 (34 x
34cm)

Puheenjohtajalta
Tilkkuyhdistys Kädentaidot-messuilla
TILKKUA YLLE! -tilkkukilpailu on ratkennut
TILKKUA YLLE! -palkitut
Tuomariston työ oli haastavaa,
mutta hauskaa

14–19

TEKSTI JA KUVAT

oin 10 vuotta
sittulee valo”)
ten tein ensim
voitti
palkinnon moder ensimmäisen
mäisen taidek Art Quilting
nissa sarjass
Studio-lehde
Työssä käytin
tini (art quilt)vilta.
kysyttiin haluai
stä,
ja
maalattuja ja käsin värjättyjä,
sinko kirjoit ja
jutun heidän
painettuja kanka
minulle täydel oivalsin, että se oli
syysnumeroo taa
kolmessa eri
ita
hetin kuvia
n. Läkerroksissa:
to, jossa erilaislinen käsityömuosekä
kangas, applik
pohjaettä Cosmos-työs voittajatyöstäni
aatiokerros ja
aiheeni voisiva et kiinnostuksen
näkyvää silkkio
täni ja molem
läpit
yhdist
mat pääsivät
yä: taide,
tekstiilityö,
lehteen.
roksena, ja tikkaarganzaa yläkermytologia, luonto
Ex tenebris
tiede. Olin
minen
ja
oli
lux
konee
aloittanut vapaa
sekä
esiinty y upolla että käsin.
uudessa talvin
konek irjonn
sta
Tuloksena
elävä ja kolme
asta, ja sen
jälkeen olen umerossa. Tämän
ulotteinen pinta.oli
jälkeen
vapaa koneti
syksyllä 2019
Olen monta
mistanut
jääminen ja kkaaminen, värtoisen astrok valluoda sarjan vuotta halunnut
Hjärtnebulos
viltin
,
sekä käsink kankaanpainanta
an
yhteinen teemajossa olisi tietty
irjonta seuras
ja suunnittelen (”Sydänsumu”),
Haluan aina
ivat.
sain idean, joka . Viime vuonna
oppia uutta,
nyt
seuraa
kviltti
vaa
sien mittaa
ja vuooli minulle
ä: Musta
jännittävää,
n
niin
on blogi, jossa aukko. Minulla
että
on koko ajan ”työkalupakk ini”
vauhtiin. Tällä vihdoin pääsin
sikuvia astrotö julkaisen proses2015 osallis kasvanut. Vuonna
hetkellä
sarjan ”astro
tuin Finn
deeps eatod istäni, www.fromkvilttejä”, joissa teen
Quilt:in
valtakunnal
eepsp ace.bl
teinen teema
liseen tilkku
yhogspo t.
com, ja olen
on
pailuun, jossa
työkilmyös Instag
mäinen astrok avaruus. Ensimramissa:
annika.c.lun
valo, ja suurekteemana oli Ihana
d.
mos, ja se valmisvilttini oli Costyöni Ex tenebrsi ilokseni minun
tui alkukeväällä
2019. Kesäll
is lux (”Pim
ä
2019
eästä
minuun otettiin yhteyt
tä amerikkalai
sesta

46
4
6
7
8
12

RO

Astrokvilttien
sarja

53
55
56
58
60

Tilkkukinkerit 18 vuotta
Tilkuntahkoojat 10 vuotta
Ystävyyden tilkkuja
Vuoksen killan syysnäyttely
Porin tianoon tllkkuflikat 25 vuotta

Nyt matkalaukkunäyttelyt kiertämään
Jäsensihteerin terveiset
Näyttelykutsu
– International Quilt Festival
Yhdistysasioita
Killat
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Metriketjupussukka
SALAISUUSTYÖ 2019
Pinoa ja leikkaa JOULUKUUSI
JOULUKSI patalappuja ja liina
Joulukello, Julklockan

Suomen Lankoja ilman rajoja -kokonaisuus herätti
kävijöiden huomion European Patchwork Meeting
-tapahtumassa. Maria Viidan Pakkaspäivä-työn
ryijymäiset osuudet kiinnostivat erityisesti.

TILKKULEHTI Finn Quilt 4/2019

Kannessa Ulla Niemelän hengästyttävän
upea kokonaisuus ”Niinku Sarafaani”.
Ulla Niemelä voitti työllään Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n TILKKUA YLLE
-kilpailun vaate-sarjan. Lisää voittotyöstä
sekä kilpailusta sivuilla 7–13.
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