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Marita Pennanen uskoo, että 
suomalainen kankaankudonnan taito 
on yhä edelleen kansainvälisestikin 
huipputasoa.

Pirjo Ervasti-Saksala näyttää, miten 
pienistäkin lankamääristä voidaan 
kutoa kangasta, jota voidaan käyttää 
pientuotteiden valmistamiseen.

aikuisoPiskelija Niina Hiltusella on 
meneillään viimeinen opiskeluvuosi 
Tavastiassa. Hän toivoo voivansa jatkaa 
alalla myös tulevaisuudessa.

TeksTi ja kuvaT  
Tiina aalTo

Tänä keväänä tulee kuluneeksi 130 vuotta siitä, kun Wetterhoffin 
työkoulu aloitti toimintansa. Ala ja ajat ovat kokeneet monet 
myllerrykset, mutta yhä Hämeenlinnassa opetetaan kudontaa. 

K
äsi- ja taideteollisuusalan koulutus-
politiikka on ollut viime vuosina 
melkoisessa turbulenssissa. Myrs-
kytuulilta ei ole välttynyt Hämeen-
linnakaan, joka on perinteisesti 
ollut ainakin tekstiilipuolen kou-
luttajana merkittävässä asemassa 
Suomessa. 

Esimerkiksi yli sadan vuoden ajan kaikki käsi- 
ja taideteollisuusalan opettajat Suomessa val-
mistuivat hämeenlinnalaisesta Fredrika Wet-
terhoffin kotiteollisuusopettajaopistosta. Ny-
kyään Hämeenlinnassa tekstiilialaa voi pääai-
neena opiskella enää ammattiopisto Tavastias-
sa. Hämeen ammattikorkeakoulu ei ole enää 
syksyn 2013 jälkeen ottanut uusia tekstiilin pää-
aineopiskelijoita. Muotoilun koulutuksessa voi 
jatkossa tekstiilin valita yhdeksi 15 opintopis-
teen sivuainevaihtoehdoksi. 

Hämeen ammattikorkeakoulu lakkautti myös 
ohjaustoiminnan koulutusohjelman (ent. Riihi-

mäen askarteluohjaajaopisto), niin ettei uusia 
opiskelijoita ole otettu syksyn 2012 jälkeen. 
– Toki se on sääli, sillä meidän tekstiilialan 

opiskelijoillemme on ollut luontevaa siirtyä am-
mattiopistosta ammattikorkeakoulun puolelle. 
Nyt puhtaasti tekstiiliin keskittyvät jatko-opis-
kelupaikat on haettava muualta, toteaa ammat-
tiopisto Tavastian käsi- ja taideteollisuusalan 
lehtori Marita Pennanen. 

A
mmattiopisto Tavastia on keskisuuri toi-
sen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa 
opiskelee noin 3 000 opiskelijaa. Ammatti-
opisto Tavastian Kätevä-osastolla voi opis-

kella lasi-, vaatetus- tai tekstiilialan artesaaniksi. 
Samalla osastolla voi opiskella myös tekstiili- ja 
vaatetusalan perustutkintoa vaatetuksen koulu-
tusohjelmassa: vaatetusompelijan, modistin ja si-
sustusompelijan osaamisalaa ja jalkinealan kou-
lutusohjelmassa suutarin tutkintoa. 

Op isKelu   



Fredrika WetterhoFFin työkoulu
Maaliskuun 20. 
päivänä v. 1885 
luettiin HäMeen 
sanoMista 
uutinen:

työkoulun perustaja Fredrika WetterhoFF oli oman aikakautensa 
naisena poikkeuksellisen valistunut ja rohkea oman tien kulkija. hän  

valitti itse olevansa luonteeltaan kiivas ja teräväsanainen, oppilailleen hänen kerrotaan 
olleen ankara ja vaativa mutta sydämellinen kasvattaja.

Fredrika Wetterhoff osti Vanajaveden 
rannalta talon kodikseen ja oppi-
laitoksen käyttöön vuonna 1893. Sitä 
ennen koulu oli toiminut samassa 
osoitteessa vuokralla.

Työkoulun opettajat ja oppilaat  
vuonna 1917

» Muutamien yksityisten 
naisten toimesta 
pannaan näinä päivinä 
toimeen käsityökoulu, 
jossa nuorille tytöille 
opetetaan kaikenlaista 
käsityötä, pääasiassa 
liinavaatteiden ja 
hameiden ompelua. 
Kahdeksan oppilasta 
on heti ensi päivänä 
ilmoittanut itsensä 
kouluun pyrkiväksi. 
Tämä yritys on kaikin 
puolin kiitettävä, kun 
koulun perustajien 
ainoa tarkoitus 
on antaa nuorille 
tytöille, jotka ovat 
kansakoulusta 
päässeet, siis liian 
nuoret palvelukseen, 
opetusta niin tärkeissä 
aineissa sekä totuttaa 
heitä järjestettyyn 
työhön.»

Yksi työkoulun 
perustajista oli 
Fredrika Wetterhoff, 
ja näin oli siis Fredrika 
Wetterhoffin työkoulun 
syntysanat lausuttu.

TYökoulussa 
aloitti siis ensim-
mäisenä vuonna 
kahdeksan oppilasta. 
Ensimmäisiksi toimi-
tiloikseen koulu sai 
salin Hämeenlinnan 
rouvaseuran omista-
masta lastenkodista. 
Koulussa opetettiin 
aluksi liinavaatteiden 
ompelua, neulomista, 
virkkaustöitä, olki-
töitä, puunveistoa ja 
geometristä piirus-
tusta. Syksystä 1888 
alkaen koulu toimi 
Fredrika Wetterhof-
fin tilavassa kodissa. 

Ompelunopet-
tajalle maksettiin 
palkkaa 25 penniä 
tunnilta. Muusta 

opetuksesta 
huolehti-
vat koulun 
perustajat 
ilman palkkaa. 

Fredrika Wetter-
hoff arvosti suuresti 
kangaspuilla kuto-
misen taitoa ja piti 
kutomataitoa kansan 
naisille myös mer-
kittävänä mahdolli-
suutena hankkia toi-
meentuloa itselleen ja 
perheelleen. Niinpä 
kesällä 1886 otettiin 
työkoulun ohjelmaan 
kankaankudonta. Ku-
donnan opetuksesta 
tuli vähitellen koulun 
tärkein oppiaine. 
Työkoulun ensim-

mäisinä kudonnan 
opetusvuosina kan-
gaspuissa kudottiin 
kansanomaisia mal-
leja, joita oppilaat ja 
piirustuksenopettaja 
itse suunnittelivat.

Pian Fredrika 
Wetterhoffin työkou-
lu tunnettiin koko 
maassa, pohjois-
maissa ja Venäjällä-
kin. Koulun antamaa 
opetusta arvostettiin 
suuresti, ja koulun 
näyttelyt olivat me-
nestyksellisiä. 

Lappeenrannan 
kotiteollisuusnäytte-
lyyn 1891 odotettiin 
itseään keisari alek-
santeri iii:a puolisoi-
neen. Kun Fredrika 
esiteltiin keisarille, 
keisari kysyi, mikä 
oli saanut Fredrikan 
perustamaan koulun-
sa? Fredrika vastasi:” 
Isänmaallisuus,  
Teidän Majesteettin-
ne.” Keskustelu  
Venäjän keisarin 
kanssa päättyi sii-
hen.  •
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myydyillä tuotteilla opiskelija voi suoraan peilata 
omaa osaamistaan markkinoilla.

Tavastiassa sisustustekstiilin koulutusohjel-
massa opetetaan tekstiilin perustekniikoita mut-
ta erityinen rooli on kuitenkin kankaankudon-
nalla ja sidosopin osaamisella. Se selittyy his-
torian ja erityisesti Fredrika Wetterhoffin työ-
koulun perinteen kautta. Opetuksessa ovat ny-
kyisin apuna uusimmat tietokoneavusteiset 
kudonnan suunnitteluohjelmat ja perinteisten 
kangaspuiden lisäksi damastipuut ja tietokone-
avusteiset kangaspuut. 
– Ilman muuta Wetterhoffin perinteellä on 

meille yhä suuri merkitys, Pennanen sanoo.
Syksystä 2013 alkaen kaikki perustutkinnot 

on ollut mahdollista suorittaa myös näyttötut-
kintoperusteisena aikuiskoulutuksena.
– Aikuisopiskelijat ovat olleet meille suuri 

ilonaihe, sillä he ovat erittäin motivoituneita 
oppijoita, Pennanen kertoo.

T
avastian tekstiilialan opettajat ovat huo-
manneet, että ikäluokkien pienentymisen 
myötä nuorten kiinnostus kudontaan on 
heikentynyt. 

– Kaikenlainen kädentaitojen motorinen osaa-
minen ja kiinnostus käsillä tekemiseen on ny-
kynuorilla toisenlaista kuin menneinä vuosi-
kymmeninä, kertoo kudonnan opettaja Pirjo 
Ervasti-Saksala. 

Ervasti-Saksala uskoo, että yksi syy tähän on 
taito- ja taideaineiden vähentyminen perusope-
tuksessa.

Toisaalta on myös otettava huomioon se, että 
myös kudonnan alan työpaikkojen määrä Suo-
messa on romahtanut. Kädentaitojen osaami-
sen merkitys painottuu jatkossa enemmän oh-
jaustoimintaan. 

– Suurten ikäluokkien eläköityminen vaikut-
taa erilaisten harrastustoimintojen lisääntymi-
seen. On todella valitettavaa, että ohjaustoi-
minnan koulutusohjelma lakkautettiin koko-
naan Hämeen ammattikorkeakoulusta, Penna-
nen pahoittelee ja jatkaa:
– Tietysti voi aina kysyä, mistä tulevaisuudes-

sa saadaan kudonnan opettajia ellei ole kudon-
nan osaajiakaan, Pennanen pohtii.

Hän uskoo, että suomalainen kankaankuto-
misen, sidosopin ja materiaalitietouden taso on 
ollut – ja osin on yhä vieläkin – kansainvälisesti 
vertailtuna hyvin korkea.

Sitä osaamista ei ole syytä hänen mukaansa 
hukata nyt, sillä vaikka tekstiiliteollisuus tänä 
päivänä onkin ylikansallisen halpatuonnin mu-
sertamaa, tulevaisuudesta ei kukaan tiedä muu-
ta kuin ehkä sen, ettei tekstiilituotanto voi jat-
kua loputtomiin nykyisellä tavalla.

oPiskelijat voivat myydä valmistamiaan tuotteita koulun ruokalan yhteydessä olevassa Taitava-kaupassa.
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T
avastian kudonnan koulutuksessa on täh-
dätty asiakaslähtöisyyteen. Opiskelijat val-
mistavat muun muassa projektityöjaksolla 
tuotteita suoraan myyntiin koulun omaan 

Taitava-kauppaan, joka sijaitsee oppilaitoksen 
ruokalan yhteydessä Hattelmalantiellä. Oppilai-
toksessa tehdään asiakastöitä myös ulkopuolisil-
le asiakkaille, mutta opiskelijaryhmien pienuu-
den vuoksi voivat odotusajat venyä pitkähköik-
si. Painotus on opiskeltavassa asiassa, joten asia-
kastyöt valitaan siten, että ne sopivat kulloinkin 
opiskeltavaan kokonaisuuteen. 

Oppilaitoksella on myös lahjagalleria, josta 
merkkipäiviä viettävät henkilökunnan jäsenet 
voivat valita mieleisensä tuotteen. 
– Voidaan sanoa, että kaikki tuotteet, jotka eh-

dimme valmistaa lahjagalleriaan, menevät suu-
rin piirtein saman tien, Ervasti-Saksala iloitsee.

Opiskelijoita kannustetaan tarjoamaan myös 
itse suunnittelemiaan kudontamalleja koti-
maisille langanvalmistajille ja maahantuojille. 
Myydyksi saadut tuotteet ja mallit ovat tärkeitä 
myös opiskelijoille, sillä silloin he voivat peila-
ta suoraan omaa osaamistaan markkinoilla. 

WeTTerhoFF Oy:n toiminnan johtoajatuksena on käsityötaidon 
ylläpitäminen ja säilyttäminen, niin kuin se on ollut jo 

Fredrikan ajoista lähtien. Fredrika Wetterhoff -säätiö 
jatkaa Fredrikan testamentissaan määriteltyä 

työtä eli edistää käsi- ja taideteollisuutta, sen 
ammattitaitoa ja kulttuuria.

Tällä hetkellä Wetterhoffin talossa on 
noin 30 eri luovan alan toimijaa. Talosta 
löytyy ostettavaa, nähtävää, koettavaa, 
syötävää ja juotavaa. •

Wetterhoff-perheen muodostaa Wetterhoff-koulutus 
(hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun 
koulutusohjelma ja ammattiopisto tavastian käta-linja), 
Wetterhoff oy sekä Fredrika Wetterhoff -säätiö. 

WetterhoFF 
tänään

välityöloimista tuotteiksi
Kudontasaleissa on aina myös niin sanottuja ”villejä” loimia. 
Niihin opiskelijat kutovat välitöinään muun muassa erilaisia 
kansallispukukankaita mukailevia kankaita. Kankaista valmistetaan 
esimerkiksi erilaisia pussukoita, kasseja tai sisustustyynyjä, jotka 
sitten myydään eteenpäin.
– Koska meille myös kierrätys on hyvin tärkeää, nämä harjoitusloimet 
mahdollistavat sen, että lahjoituslangat ja pienetkin lankakerät 
saadaan hyötykäyttöön, Pirjo ervasti-saksala kertoo.

Wetterhoffin taloon, 

sen myymälöihin 

sekä historiaan voi 

käydä tutustumassa 

Hämeenlinnassa 

Palokunnankadun ja 

Wetterhoffinkadun 
risteyksessä.


