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Alun perin vieraiden kielten opettajaksi kou-
luttautunut Niina Hiltunen ehti tehdä töitä 
peruskoulussa vuosia. Yhtä kauan kudonta 
on ollut hänen elämänsä merkittävä luovuu-
den ja itseilmaisun voimavara: kun Hiltunen 
aloitti opettajana ensimmäisessä työpaikas-
saan, tutustui hän samaan aikaan kudon-
taan kansalaispiston kudontapiiriissä. Vuo-
sien saatossa harrastuksesta kasvoi Hiltuselle 
ammatti, kun hän valmistui tekstiilialan ar-
tesaaniksi Wetterhoffilta vuonna 2015.

– Yksi merkittävimmistä ja mieleenpai-
nuvimmista kudontapiirissä toteuttamista 
töistäni oli monipuoliseen sidosrakenteeseen 
perustuva matto. Matossa minua kiehtoi eri-
tyisesti ajatus useiden sidosten yhdistymi-

sestä samassa pinnassa, ikään kuin maton 
näkyvän rakenteen alle piiloutuneena, Hil-
tunen kertoo.

Merkittävä matto oli Hiltusella yhtäjak-
soisesti käytössä toistakymmentä vuotta. Aja-
tus erilaisten pintojen ja rakenteiden yhdis-
tymisestä kiehtoo Hiltusta yhä. Nykyään 
Hiltunen kutoo veistoksellisia taidetekstiile-
jä ja yhdistelee teoksissaan luovasti erilaisia 
materiaaleja. Hiltusen teoksille leimallisina 
piirteinä pidetyt kolmiulotteisuus ja volyymi 
kätkevätkin sisäänsä yksityiskohtaisia raken-
teita sekä hienovaraisia materiaaliyhdistel-
miä, jotka paljastuvat vasta teoksia lähem-
pää tarkasteltaessa.

– Suurin inspiraation lähteeni on eletty 
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elämä, sillä visio taiteelliseen työskentelyyn 
voi tulla mistä vaan: yksityiskohdista, raken-
teista, äänistä, musiikista, mielleyhtymistä. 
Minua kiinnostavat värit ja niiden keskinäi-
set suhteet ja se, kuinka ne muuttuvat toisten 
värien kanssa esiintyessään. Maalaan langoil-
la vaikutelmia ja visioita todellisuudesta ja 
mielikuvituksesta abstrakteiksi ja ekspressii-
visiksi taidetekstiileiksi, Hiltunen summaa.

Tekstiilitaiteilijuus kulttuurisena 
vuoropuheluna
Tekstiilitaiteilijana ja freelancer-yrittäjänä 
toimivan Hiltusen arjen työ on monipuolista 
ja sykäyksittäin eteenpäin suuntaavaa. Yrittä-
jänä hän toimii muun muassa Ashfordin kä-
sityövälineiden maahantuojana, jälleenmyy-
jänä sekä kouluttajana. Lisäksi etenkin uudet 
näyttelyt sekä taiteellisen työn luovuus avaa-
vat mahdollisuuksia materiaalien luovaan yh-
distämiseen, kokeilemiseen ja taiteellisen vi-
sion kehittämiseen. 

Tällä hetkellä Hiltusta työllistää syksyllä 
Walesiin rakentuvan Wool Works -näyttelyn 
valmistelu. Näyttely toteutetaan pirkanmaa-
laisten muotoilijoiden kiertävänä yhteisnäyt-
telynä, yhteistyössä walesilaisen Makers and 
Practitionersin kanssa. Walesista Wool Works 
-näyttely matkaa vuoden vaihteen jälkeen 
Helsinkiin Craft Corneriin ja maaliskuus-
sa Tampereelle Finlaysonin Vooninki-saliin. 
Wool Works -näyttelyä seuraa Hiltusen toinen 
kansainvälinen, jo lukkoon lyöty taidepro-
duktio, joka liittyy ensi kesän residenssijak-
soon Berliinissä Galleria Pleikussa. Berliinin 
näyttelyyn Hiltunen toteuttaa myös uusia 
tekstiiliteoksia. 

Taiteellisen työskentelyn ohella opetta-
minen ja luovuuteen kasvattaminen muo-
dostavat yhä merkittävän osan Hiltusen työ-
kenttää. Opetustyössään Hiltunen yhdistää 
laajasti osaamistaan, sillä opetustehtävät kat-
tavat monenlaisia erilaisia kokonaisuuksia 

Kudonta sielun peilinä 
Tekstiilitaiteilija Niina Hiltunen kohtaa ja kasvattaa kudonnan keinoin 

Tekstiilitaiteilija Niina Hiltuselle kudonta on voimaannuttava ja merkityksellinen 
itseilmaisun väline ja loputon luovuuden lähde.

Niina Hiltuselle rakkaasta kudontaharrastuksesta muodostui ammatti.
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kielikoulutuksesta kudontakursseihin. Ope-
tustyön keskeistä sisältöä ovat Hiltusen ve-
tämät taidetyöpajat, jotka liittyvät hänen 
kehittämäänsä, jo kolme vuotta sitten lansee-
rattuun LuovaKudonta™ -konseptiin. Kon-
septin keskeinen sisältö on luovassa itseil-
maisussa, materiaalien ja värien tuottamassa 
mielihyvässä sekä hitaassa mutta tekemiseen 
keskittyneessä omaehtoisessa toiminnassa 
kudonnan kautta.

Kudonta kasvattaa
Hiltusen kiinnostus vieraisiin kieliin, mu-
siikkiin, monitaiteelliseen luovaan työsken-
telyyn on kehittynyt vuosien saatossa koko-
naisvaltaiseksi luovuudesta ammentavaksi 
elämänfilosofiaksi.

– Näen ihmisen psykofyysisenä kokonai-
suutena, joka oppii ja kehittyy vuorovaiku-
tuksessa muiden kanssa. Kudonta on jo si-
nällään hyvin monialainen käsityömuoto, 
sillä se sisältää erilaisia työvaiheita, joissa 
tarvitaan erilaista tietotaitoa ja materian ta-
jua. Kudonnassa on myös paljon pedago-
gisesti toimivaa, sillä se ohjaa työskentele-
mään monialaisesti ja sen eri työskentelyn 
vaiheet tukevat erilaisia oppimisen proses-
seja. Kudonta tukee niin visuaalista hahmo-
tuskykyä, kolmiulotteisuuden tajua, mate-
maattista ajattelua kuin kosketuksen kautta 
kehittyvää ymmärrystä materiaalisesta maa-
ilmasta, Hiltunen pohtii.

Hiltuselle opettajan työ on luonteeltaan 
luovaa ja itsenäistä. Työ motivoi, mutta myös 

vaatii usein paljon. 
– Ehkä juuri opettajan työstä kumpu-

aa myös halu tehdä enemmän ihmisten 
hyväksi. Olen itse kokenut, että kudon-
nan keinoin voin tarjota erilaisille ihmisille 
kokemuksia onnistumisesta sekä tarjota vä-
lineitä läsnäoloon ja toisten kohtaamiseen ja 
kuuntelemiseen.

Kohtaamisen dialektiikkaan perustuu 
myös Hiltusen halu tehdä käsityöt näky-
väksi osana arjen elettyä elämää.

– On paljon nuoria, joiden elämä voi olla 
monestakin syystä rikkonaista. Olivat syyt 
sitten pieniä tai suuria, yhtä kaikki nämä 
nuoret tarvitsevat elämäänsä puhtaasti jotain 
sellaista missä voisivat saada onnistumisen 
kokemuksia. Olen itse saanut apua erilaisiin 
elämäntilanteisiin juuri käsityön tekemisestä. 
Samoin myös varmasti moni käsityön opet-
taja allekirjoittaa sen, että käsitöiden teke-
minen voi tarjota välineitä erilaisten tuntei-
den käsittelyyn, rauhoittaa mieltä ja auttaa 
eteenpäin näköalattomuudesta ja tunteiden 
vellomisesta.

Vuonna 2018 Tekstiilikulttuuriseura 
myönsi Hiltuselle stipendin yhteisö- ja teks-
tiilitaiteen menetelmin toteutettavalle nuor-
ten kuntouttavan taidetoiminnan projektille. 
Stipendin myötä Hiltunen toteutti huhti-
kuussa 2019 Tampereen NMKY:n kanssa yh-
teisötaiteellisen työpajakokonaisuuden. Vii-
kon pajatoiminnan aikana nuoret tutustuivat 
kudontaan sylissä pidettävien kangaspuiden 
kautta, ja jokainen sai työstää Hiltusen avus-

tuksella haluamanlaisensa kudotun tekstii-
lin. Erilaisten värien, materiaalien ja yhdistel-
mien kautta syntyi nuorten itsensä näköisiä 
taidetekstiilejä, joista koottiin yhdessä yksi 
iso teos seinälle. 

Työpajoissa kudonta toimi arkisena koh-
taamisen ja vuoropuhelun välineenä. 

– Työpajojen tunnelma oli alusta alkaen 
leppoisa ja salliva, ja jokainen nuori sai osal-
listua pajatoimintaan haluamallaan inten-
siteetillä. Tärkeää oli, että nuoret itse saivat 
vaikuttaa lopputulokseen ja toteuttaa itsen-
sä näköisen ja oman visionsa mukaisen teok-
sen, kiteyttää Hiltunen. 

Hiltunen kertoo osan nuorista työskennel-
leen työpajassa todella pitkäjänteisesti. Heil-
le työpajatoiminta materiaalistui kudonnan 
tekniikan opetteluun, luomiseen ja itsete-
kemiseen, kun taas osalle käsityön välittä-
mä läsnäolo, kohtaaminen ja ryhmän tuki 
saattoivat olla fyysistä tekemistä tärkeäm-
piä seikkoja. 

– Käsityön kautta käsiteltiin työpajoissa 
monenlaisia tunteita ja kokemuksia. Käsitöi-
den tekemisessä on paljon voimavaroja, joi-
ta voisimme hyödyntää erilaisten ihmisten 
kohtaamisessa luovuuden keinoin. Minulle 
käsityö näyttäytyykin parhaimmillaan koh-
taamisen ja merkityksellisyyden maailmana, 
Hiltunen sanoo. x

www. niinahiltunen.com
www. luovakudonta.fi

Nykyisin Niina Hiltunen tekee veistoksellisia taidetekstiilejä. Kuvassa Kaiteen takana -teos.


