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Kun astuu sisälle Niina Hiltusen 
kotiin Kangasalan Mannakorves-
sa, huomio kiinnittyy olohuonetta 
hallitsevaan seinätekstiiliin.

Ryijy on klassikko, Akseli Gal-
len-Kallelan suunnittelema Liek-
ki, suomalaisen tekstiilitaiteen 
helmi.

Täällä asuu puolisonsa kanssa 
hiljattain valmistunut sisustus-
tekstiiliartesaani, jonka käden-
jälki näkyy vahvasti myös hänen 
omassa kodissaan.

– Nautin esteettisistä kokonai-
suuksista, Hiltunen sanoo.

Hiltusen suunnittelemat ja to-
teuttamat tekstiilit ovat keränneet 
huomiota enemmänkin viime viik-
koina. Hiltunen oli yksi Vuoden 
artesaani -kilpailun finalisteista.

Voittaja julkistettiin viime vii-
konloppuna Tampereen käsityö-
messuilla. Voittajaksi valittiin 
helsinkiläinen Arttu Åfeldt.

– Lähdin mukaan opettajie-
ni kehotuksesta. Jo finaalipaikan 
saavuttaminen oli hieno juttu, 
Hiltunen toteaa.

Hiltusen päätyö kilpailussa oli 
iso seinätekstiili, jonka hän val-
misti niin sanotulla saori-teknii-
kalla. Sen hienous on liukuvat vä-
rit, ja se on toteutettu kutomalla 
erivärisiä lankoja harmonisesti 
yhteen.

– Tässä työssä on vaikea sanoa, 
mihin yksi väri päättyy ja mistä 
uusi väri alkaa.

Kilpailutyö oli asiakkaalle to-
teutettu tilaustuote. Sen lisäksi 
Hiltunen lähetti kilpailuun port-

folion, jossa oli kuvattu muutamia 
muita hänen töitään.

Hiltunen ei ole vielä täysipäiväi-
nen käsityöläinen, vaan päätyök-
seen hän opettaa kieliä Ylöjärvellä. 
Vuonna 2013 hän otti työstään vir-
kavapaata ja aloitti sisustustekstii-
liartesaanin opinnot Tavastian am-
mattiopistossa Hämeenlinnassa.

– Tavastiassa jatketaan vahvas-
ti alalla hyvin tunnetun Wetter-
hoffin perintöä. Koska olin kiin-
nostunut erityisesti kudonnasta, 
Tavastia oli hyvä paikka opiskel-
la sitä.

Kudonta perinteisillä kangas-
puilla saattaa kuulostaa vanhan-
aikaiselta ja jopa katoamassa ole-
valta taidolta. Sitä se ei onneksi 
ole. Hiltusen menestyksekäs ti-
lataideteos on oiva esimerkki, et-
tä kudontatuotteet sopivat myös 
moderneihin koteihin.

– Kankaankudonta mahdollis-
taa niin paljon. Käytössä on laaja 
kirjo erilaisia tekniikoita, värejä  
ja materiaaleja.

Opintojensa aikana Hiltusel-
la oli mahdollisuus tutustua myös 
teolliseen kudontaan Lapuan Kan-
kureiden tehtaalla. Se oli silmiä 
avartava kokemus, mutta mielui-
ten hän kutoo edelleen itse, omil-
la käsillään.

Lopputuotteet ovat asiakkaal-
le usein hintavia, mutta toisaalta 
niiden kestoikää ei mitata vuosis-
sa vaan vuosikymmenissä.

– Niitäkin asiakkaita on, jot-
ka suhtautuvat käsinkudottuihin 
tekstiileihin taiteena ja ovat val-
miita maksamaan niistä.

Tämä torkkupeitto on toteutettu merinovillasta, silkistä ja alpakasta. Se on 
osa Hiltusen Jalokivi-sarjaa, joka täydentyy uusilla tuotteilla tulevaisuudes-
sa.

Taustalla näkyy Niina Hiltusen suunnittelema ja toteuttama seinätekstiili, 
jolla hän osallistui Vuoden artesaani -kilpailuun.

Niina Hiltusen mielestä kudonta perinteisillä kangaspuilla ei todellakaan ole vanhanaikaista, katoavaa kansanpe-
rinnettä. Hänen mukaansa kankaankudonta mahdollistaa niin paljon. Käytössä on laaja kirjo erilaisia tekniikoita, 
värejä  ja materiaaleja.


