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NÄYTÄ JA KERRO

N oin 10 vuotta sit-ten tein ensim-mäisen taidekvilt-tini (art quilt) ja oivalsin, että se oli minulle täydellinen käsityömuo-to, jossa erilaiset kiinnostuksen aiheeni voisivat yhdistyä: taide, tekstiilityö, mytologia, luonto ja tiede. Olin aloittanut vapaasta konekirjonnasta, ja sen jälkeen vapaa konetikkaaminen, vär-jääminen ja kankaanpainanta sekä käsinkirjonta seurasivat. Haluan aina oppia uutta, ja vuo-sien mittaan ”työkalupakkini” on koko ajan kasvanut. Vuonna 2015 osallistuin Finn Quilt:in valtakunnalliseen tilkkutyökil-pailuun, jossa teemana oli Ihana valo, ja suureksi ilokseni minun työni Ex tenebris lux (”Pimeästä 

tulee valo”) voitti ensimmäisen palkinnon modernissa sarjassa. Työssä käytin käsin värjättyjä, maalattuja ja painettuja kankaita kolmessa eri kerroksissa: pohja-kangas, applikaatiokerros ja läpi-näkyvää silkkiorganzaa yläker-roksena, ja tikkaaminen oli sekä koneella että käsin. Tuloksena oli elävä ja kolmeulotteinen pinta.  Olen monta vuotta halunnut luoda sarjan, jossa olisi tietty yhteinen teema. Viime vuonna sain idean, joka oli minulle niin jännittävää, että vihdoin pääsin vauhtiin. Tällä hetkellä teen sarjan ”astrokvilttejä”, joissa yh-teinen teema on avaruus. Ensim-mäinen astrokvilttini oli Cos-mos, ja se valmistui alkukeväällä 2019. Kesällä 2019 minuun otet-tiin yhteyttä amerikkalaisesta 

Art Quilting Studio-lehdestä, ja kysyttiin haluaisinko kirjoittaa jutun heidän syysnumeroon. Lä-hetin kuvia sekä voittajatyöstäni että Cosmos-työstäni ja molem-mat pääsivät lehteen. Ex tenebris lux esiintyy upo-uudessa talvinumerossa. Tämän jälkeen olen syksyllä 2019 val-mistanut toisen astrokviltin Hjärtnebulosan (”Sydänsumu”), ja suunnittelen nyt seuraavaa kvilttiä: Musta aukko. Minulla on blogi, jossa julkaisen proses-sikuvia astrotöistäni, www.from-deepseatodeepspace.blogspot.com, ja olen myös Instagramissa: annika.c.lund.

TEKSTI JA KUVAT ANNIKA LUND

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

Hjärtnebulosan, 2019 (34 x 34cm)

Astrokvilttien sarja
NÄYTÄ JA KERRO

TEKSTI JA KUVAT IRMA PAAVOLA

Onnenkylä – mieluisin torkkupeittoniV inksahtaneet ta-lot  -blokin olin nähnyt erään tilkkuilijan työs-sä kun osallis-tuimme Katri Eskelisen ohjaa-malle tilkkutyökurssille. Työ oli ollut aiheena Katrin aiemmalla kurssilla. 
Blokki jäi kaihertamaan mieleeni   ja kyselin opettajalta mahdollisuutta tutustua aihee-seen.  Katri oli itsekin ommel-lut taloblokeista torkkupeiton ja se oli mielestäni mahdottoman kaunis. Sen nähtyäni peiton valmistus kiinnosti vielä enem-män. Siitäpä se lähti etenemään.En suunnitellut työtä paperil-le etukäteen, vaan ryhdyin vain ompelemaan erikokoisia ja -vä-risiä blokkeja saamani ohjeen mukaan. Kun niitä oli valmistu-nut melko paljon, siirsin blokit suunnitteluseinälle tarkastelta-

vaksi. Vaihdoin blokkien paik-koja ja ompelin lisää kunnes niitä oli tarvittava määrä. Lisä-sin kangassuikaleita blokkien väleihin rauhoittamaan pintaa ja muutama kuusikin pääsi mu-kaan. Työni ideana oli, että vaa-leapohjaiset blokit tummenisi-vat yläoikealta alas vasemmalle. Aika monta kertaa piti blokkeja siirrellä ennen kuin toivottu lopputulos oli saavutettu!Peiton pinnan valmistuttua le-vitin sen lattialle ja Onni-koira 

asettui heti siihen makoilemaan. Samalla hetkellä  peiton nimi Onnenkylä välähti mieleeni. Peitosta tuli sattumalta kään-töpeitto. Työn kääntöpuolelle ompelin pinnan, jonka mallin olen bongannut netistä ja säilö-nyt pöydän laatikkoon odotta-maan sopivaa tilaisuutta. Eipä tarvinnut tehdä kahta peittoa kun sain yhdistettyä molemmat kivat mallit samaan työhön.Olin päättänyt, että ostan kaikki talopuolelle tulevat kan-kaat uusina, kun joskus vaan on kiva tehdä niin. Valitsin kan-kaat yhdessä opettajan kanssa kun ensin olin päättänyt väri-maailman. Kääntöpuolen puo-len kankaat ovatkin sitten van-hoista kätköistä kerättyjä:). Torkkupeiton koko on 145 x 170 senttimetriä, joten sen alle mahtuu mukavasti sohvalle päivätorkuille.

”Onni asettui peitolle makoilemaan.”
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Tervetuloa 
Tilkkuradalle!

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n tilkkupäivät eli Tilkkurata järjestetään 14.–15.3.2020 Järvenpään 

Järvenpää-talossa, osoitteessa Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää. Nyt on paras hetki ilmoittautua 

mukaan! Katso, mitä kaikkea päivien aikana voit tehdä ja kokea!

Tilkkusalonki
Juhani Aho -sali eli Tilkkusalonki 

on kävijöiden yhteinen olohuone: 

mukava pistäytymis- ja levähdys-

paikka.
� � t�)BMMJUVLTFO�NZZOUJQÚZEÊTTÊ�

myydään lauantaina stipendiarpo-

ja – pääpalkintona upea tilkkupeit-

to. Voittajat arvotaan iltajuhlassa.
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myynnissä Tilkkuyhdistyksen pe-

rinteistä nimikkokangasta – jälleen 

uusi väri saatavilla! Myös muita 

myyntiartikkeleita! Käteismaksu.
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ritin mysteereistä eli vuoden 2019 

Tilkkulehdissä julkaistusta Sa-

laisuus-työstä. Esillä saattaa olla 

keskeneräisiäkin töitä! Tilkkusa-

longissa on näytteillä myös muita 

tilkkutöitä.
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myynti- ja arpajaispöytänsä mo-

lempina päivinä. Käteismaksu
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istahtaa hetkeksi rupattelemaan 

muiden tilkkuilijoiden kanssa ja 

samalla ommella (tai kirjoittaa 

kangastussilla) esimerkiksi nimi-

lapun itsellesi. Tarjolla on paljon 

erilaisia tarvikkeita vapaaehtoista 
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kaan omat perusompelutarvikkeet 

ja myös askartelusakset.

Vuosikokous
-BVBOUBJOB� UVMFU� UJFUFOLJO� FO-

sin yhdistyksen vuosikokous- ja 

30-vuotisjuhlakahveille toisen 

kerroksen lämpiöön ja sen jälkeen 

Sibelius-saliin vuosikokoukseen, 

missä käydään läpi yhdistyksen 

asioita menneen ja tulevan vuoden 

osalta. Kokous valitsee myös halli-

tukseen jäsenet erovuorossa olevi-

en tilalle. Tule kokoukseen – voit 

vaikuttaa yhdistyksen asioihin! 

Tilkkujuhla
-BVBOUBJ�JMUBOB�
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lämpiössä tarjoillaan loistava il-

lallinen tilkkuystävien loistavassa 

seurassa. Illallisen jälkeen on tie-

dossa mukavaa ohjelmaa arpajaisi-

neen lämpiön viereisessä Sibelius-

salissa.

Luennot
Tilkkurata tarjoaa peräti viisi mie-

lenkiintoista luentoa monipuo-
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tasatunnein ja kestävät noin 45 

minuuttia. Tule kuuntelemaan, 

katselemaan, oppimaan uutta ja 

nauttimaan.

Show and Tell (Näytä ja kerro)

Esittele tilkkutyösi yleisölle! Jätä 

tilkkutyö lauantaina ilmoittau-

tumisen yhteydessä järjestäjille ja 

valmistaudu näyttämään ja ker-

tomaan sen tarina Sibelius-salissa 

klo 10–10.45. Show and Tell -tuo-

kio jaetaan maailmalle myös Face-

book-live-videona.

SoMe
-isää tilkkupäiviin liittyviin SoMe-

päivityksiisi aihetunnisteet #finn-

quilt ja #tilkkurata2020 ja lisää ne 

myös seurattavien tunnisteittesi 
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niste @finnquiltofficial jos haluat 

Tilkkuyhdistyksen huomaavan 

päivityksesi Instagramissa.

Ruokailu
Ruokailusta ja kahviosta vastaa 

Järvenpää-talon Fazer Food Servi-

ces, ja sen tuotteet ja lounaat ovat 
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naiden hinnat määräytyvät työ-

voimakustannusten mukaan, siksi 

sunnuntain lounas on kalliimpi 
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juhlan illallinen tarjoillaan toisen 

kerroksen lämpiössä. 

Kahvio löytyy talon sisääntulo-
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avoinna vain osan päivää sekä lau-

antaina että sunnuntaina.

Järvenpää-talo on aivan junara-

dan vieressä. Järvenpään keskusta 

on heti radan toisella puolella ja 

sieltä löytyy lisää ruokapaikkoja ja 

kahviloita.

Blokkiarpajaiset
Voit osallistua blokkiarpajaisiin 

tuomalla luovuttamalla järjestä-

jille 1–5 Rail Fence -blokkia (ohje 

Tilkkulehdessä 3/2019) ilmoittau-

tumisen yhteydessä. Yksi blokki = 
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sommitellaan kokoelmia, joista voi 

ommella peiton, tyynyjä tai jotain 

muuta kaunista. Yksi henkilö voi 

voittaa yhden palkinnon. 

Pajat
Pajat on esitelty sivulla 52–53. 

Ilmoittaudu Rasiapajaan sen pi-

topaikan vieressä olevaan listaan. 

Paja täytetään ilmoittautumisjär-

jestyksessä. Muut pajat ovat pika-

pajoja, joihin ei tarvitse ilmoittau-

tua – niihin voit pistäytyä milloin 

vain. Pajamaksu suoritetaan kätei-

sellä pajanpitäjälle.

Näyttelyt Järvenpää-talossa:

Tilkkua ylle! -kilpailutyöt – niin 

palkitut kuin muutkin kilpailuun 

osallistuneet työt ovat esillä ensim-

mäisen kerroksen näyttelytilassa.

Maaritin mysteerit – vuoden 

2019 Tilkkulehdissä julkaistun 

Salaisuus-ohjesarjan mukaan to-

teutettuja tilkkutöitä.

World Wide Whispers – sarja, 

jonka työt ovat saaneet inspiraati-

on aina edellisen työn kuvasta.

Valittuja paloja – Ennennäke-

mättömiä, isokokoisia tilkkutöitä 

kakkoskerroksessa.

 Rata – rata-aiheisia tilkkutöitä 

molempien kerrosten käytävillä, 

missä myös muita pieniä töitä.

 Ylälämpiön ysärit – kaikki työt 

ovat kooltaan 90 cm x 90 cm – ai-

heet vaihtelevat.

Kolkyt – Yhdistyksen hallituk-

sen haastetyöt teemalla ”30”.

Valokeilassa – Sibelius-salin 

näyttämön kokonaisuus, isoja ja 

näyttäviä tilkkutöitä.

Rajat – Boundaries� o� 0TB�

EQA:n (European Quilt Associati-

on) haastetyökokonaisuuden töistä 

on näytteillä.
Terveisiä Skotlannista – ”Quilt-

fest 2020 Traditional Quilt Group” 

– teemaisia töitä. 

/ÊZUUFMZJTUÊ� KB� MÊIJTUÚMMÊ� UJML-

kupäivien ajan avoinna olevista 

oheisnäyttelyistä kerrotaan tar-

kemmin Tilkkulehdessä 1/2020.

Kauppiaspaikat
Kaikki käsityötuotteiden ja -tar-

vikkeiden myynti- ja esittelypaikat 

sijaitsevat Järvenpää-talon sisään-

tulokerroksessa. Myyntipisteet 

ovat avoinna lauantaina 8.30–18.00 

ja sunnuntaina 8.30–15.30.

Kiltatapaaminen
Sunnuntaiaamuna kiltojen edus-

tajat kokoontuvat Sibelius-saliin, 

missä yhdistyksen uusi hallitus 

esittäytyy ja tiedottaa tulevista ta-

pahtumista ja edustajat saavat ta-

vata toisiaan.

Yleisöpäivä
Tilkkurata on avoinna yleisölle sun-

nuntaina klo 11–15.30. Sisäänpää-

symaksu 5 euroa, perhelippu 7 eu-

roa. Talon kahviokin on iltapäivän 

avoinna, joten sieltä voi halutessaan 

ostaa kahvia ja pikkupurtavaa.

Tilat ja esteettömyys

Järvenpää-taloon pääsee suoraan 

katutasolta ja hisseillä pääsee hy-

vin liikkumaan kahden kerroksen 

välillä.

Tervetuloa
Tilkkupäivien järjestäjät: Järven-

pään TilkkuAinot, Espoon kilta, 
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JM-

ta Syyrinki, Vantaan Tilkkutiiraa-

jat ja Espoon Torstaitikkaajat.

0IKFMNBBO� UBJ� BJLBUBVMVJIJO�

saattaa tulla tarkennuksia tai muu-

UPLTJB�� /JJTUÊ� U
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LV-

lehdessä 1/2020 ja verkkosivuilla 

www.finnquilt.fi/tilkkurata

Pajoista oppia 
ja ideoita

Ainutkertaisia 
näyttelyitä
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Suomen Lankoja ilman rajoja -kokonaisuus herätti 
kävijöiden huomion European Patchwork Meeting 

-tapahtumassa. Maria Viidan Pakkaspäivä-työn 
ryijymäiset osuudet kiinnostivat erityisesti.
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Kannessa Ulla Niemelän hengästyttävän 
upea kokonaisuus ”Niinku Sarafaani”. 
Ulla Niemelä voitti työllään Tilkkuyh-
distys Finn Quilt ry:n TILKKUA YLLE 
-kilpailun vaate-sarjan. Lisää voittotyöstä 
sekä kilpailusta sivuilla 7–13.

Kansikuva
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.


