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Kolmiulotteisuutta 
seinätekstiileissä

Neljättä kertaa pimeetä kauppaa
PÄLKÄNE

Pälkäneläisyrittäjät katkaise-
vat pimenevän syksyn neljättä 
kertaa koko kylän näyttävällä 
yhteistempauksella. Perjan-
taina 29.9. kylän liikkeet pal-
velevat iltayhdeksään saakka. 
Kaupankäyntiä vauhditetaan 
poskettomilla tarjouksilla, jot-
ka ovat voimassa vain tapahtu-
man ajan.

Pimeen kaupan illan nimeä 
on muutettu yhden kirjaimen 
verran, sillä alkuperäinen Pi-
meän kaupan ilta on hämeen-
linnalaisyrittäjien rekisteröimä. 
Viimevuotisen palautteen pe-
rusteella tapahtuman alkamista 
on myöhäistetty tunnilla, jotta 
myös muualla työssä käyvät 
pääsevät paremmin osallisiksi 
huipputarjouksista.

Muuten Pimeen kaupan ilta 
noudattaa edellissyksyinä tu-
tuksi tullutta kaavaa. Ruuhkaa 
tasatakseen kaikki yritykset 
eivät kuitenkaan ota kaikkia 
tarjoustuotteita esiin heti ilta-

viideltä. Esimerkiksi rautakau-
pan tarjoukset ovat vetäneet 
niin valtavasti väkeä Kanga-
salta ja Hauholta saakka, että 
Kankaanmaan tienlaidat ovat 
ruuhkautuneet pysäköidyistä 
autoista. Tänä vuonna uusia 
tarjoustuotteita tulee myyntiin 
tasatunnein.

Mikäli sää on edellisvuosien 
kaltainen, liikkeet levittäytyvät 
perjantai-illan ajaksi raitille. 
Lisäksi yritysten yhteydessä 
esittäytyy myös sivulla toimi-
via yrityksiä ja yhdistyksiä. 
Tapahtumaan mukaan halu-
avat paikallistoimijat voivat 
etsiä katutason liikkeistä so-
pivia kumppaneita tai pystyt-
tää oman pöytänsä uusitulle 
torille.

Pimeen kaupan illan tar-
joukset ja ohjelma kootaan 
keskiviikkona 27.9. Sydän-
Hämeen Lehden välissä jaet-
tavaan liitelehteen. Luopioisis-
sa Pimmeemmän kaupan ilta 
järjestetään perjantaina 20. 
lokakuuta.

KANGASALA

Kangasalan pääkirjaston Tai-
detila Terrassa avautuu maa-
nantaina 25.9. Niina Hiltusen 
Valoa ja varjoja väreissä -teks-
tiilitaidenäyttely.  Näyttelys-
sä on esillä käsin kudottuja, 
abstrakteja taidetekstiilejä 
sekä taiteilijan itse ottamia 
makrovalokuvia töistä niiden 
tekovaiheessa.

– Olen käsin kutonut näyt-
telyteosteni kankaat pääsään-
töisesti villasta, mutta niissä on 
käytetty myös muita luonnon-
kuituja kuten silkkiä ja pella-
vaa, ja jopa metallia, Kangasalla 
asuva Hiltunen kertoo.

Hiltusen taidetekstiilit uu-
distavat rohkeasti perinteistä 
suomalaista seinätekstiiliperin-
nettä. Värien ja pintastruktuu-
rin lisäksi POIMUIN-tekstiilit 
tuovat aivan uudenlaisen kol-

miulotteisen muodon kudot-
tuun, uniikkiin seinätekstiiliin.

– Valo ja varjo vaihtavat 
paikkaa sen mukaan, mistä 
suunnasta tekstiiliä katselee, 
Hiltunen sanoo.

Osa teosten yksityiskohdista 
paljastuu näyttelyssä mukana 
olevista makrovalokuvista, jot-
ka Hiltunen on ottanut eri töitä 
valmistaessaan. Osa kuvien yk-
sityiskohdista on edelleen näh-
tävissä töiden etupuolella, osaa 
kuvien kohteista ei puolestaan 
näy enää lainkaan teoksen val-
mistuttua.

Kymmenen vuotta 
Kangasalla
Reisjärveltä kotoisin oleva Hil-
tunen valmistui artesaaniksi 
Wetterhoff-koulutuksesta Hä-
meenlinnasta kaksi vuotta 
sitten. Samoihin aikoihin hän 
perusti tekstiiliyrityksen.

Hiltunen on Pirkanmaan 
muotoilu- ja taideteollisuus-
yhdistys Modus ry:n jäsen. 
Kangasalla hän on asunut nyt 
kymmenen vuotta.

– Teen asiakkaiden tilaa-
mia käyttö- ja taidetekstiilejä 
kotimme yhteydessä olevassa 
työhuoneessa, taiteilija kertoo.

Niina Hiltunen: Valoa ja 
varjoja väreissä - moderneja 
kolmiulotteisia seinätekstiilejä 
25.9.–13.10. Taidetila Terra, Kes-
kusaukio 2, Kangasala. Avoinna 
ma–pe 10–19, la 10–15.
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Huipputarjoukset ja -tarjoilut vetivät viime vuonna väkeä rautakauppaan. Ostosten ohessa pääsi maistamaan sikaa.

Niina Hiltunen: Kaiteen takana, 2015. Niina Hiltusen tekstiilejä on nähtävillä Taidetila Terrassa.


