
 
 
 

 
Aimokoulun Visuaalisen ilmaisun työpajan oppilaat ovat voittaneet SM-
hopeaa valtakunnallisessa TEE ITE – Kajahtaneet kudelmat SM -kilpailussa 
 
TEE ITE – Kajahtaneet kudelmat on itse tekemiseen, rohkeaan kokeilemiseen ja luovaan 
hulluuteen kannustava valtakunnallinen kilpailu, joka järjestettiin vuoden 2013 aikana. Ehdotuksia 
tuli vuoden loppuun mennessä 35 ja tekijöitä oli arviolta kaikkiaan n. 700. Kilpailutyön tuli täyttää 
tekstiilityön määritelmät niin, että siinä on käytetty ainakin osittain joko tekstiilimateriaaleja tai 
tekstiilitekniikoita. Osa teoksista on toteutettu yksin, osa useamman henkilön yhteistyönä. 
Näyttelyssä on esillä 17 persoonallista teoskokonaisuutta, joissa näkyy tekijöittensä kädenjälki, 
mielikuvitus ja tekemisen ilo. Teokset on koottu näyttelyksi TEE ITE – Kajahtaneitten kudelmien 
SM-kilpailuun osallistuneista ehdotuksista.  
 
Aimokoulun Visuaalisen ilmaisun oppilaat Liisa Merivuori, Sanni Takala, Katri Stylman, Petra 
Mustonen ja Liliann Calderón osallistuivat TEE ITE –Kajahtaneet kudelmat SM- kilpailuihin työllä 
Taru Neuleiden herrasta (video nähtävillä osoitteessa www.aimokoulu.com) Videomateriaalin 
kuvasi Aimokoululla siviilipalvelustaan suorittava Tatu Heinämäki ja musiikin teokseen sävelsi 
Babylon Salvation, jossa soittavat Nikolai Jelisejeff ja Saku Kuusela. 
 
Työryhmän ajatuksia: Suunnittelimme Visuaalisen ilmaisun työpajassa neuleasun neljälle ihmiselle, 
asu on yhtenäinen koska halusimme kuvastaa sillä ryhmän tärkeyttä ja läheisyyden merkitystä. 
Ajatuksissamme oli neuleen tuoma lämpö, kutsumme ryhmäämme terapiaryhmäksi. Halusimme 
tehdä videon, jossa on salaperäinen ja mystinen vaikutelma, musiikki on sävelletty teosta varten. 
Teoksen nimi valittiin äänestyksen tuloksena ja Neuleiden herra kuvaa hyvin jättineuletta. 

 
Tuomarit kiittivät Taru Neuleiden herrassa -työssä paneutumista, kokonaisvaltaisuutta ja 
tarinallisuutta. Video tuo uuden ulottuvuuden kudelmaan. Teoksessa oli hienosti muokattu ja 
yhdistelty perinteisiä vaateneulomuksia ihan joksikin muuksi, aidon kajahtaneeseen tyyliin. 
 
Kilpailun tuomaristoon kuuluivat mm. toimittaja Tiiva Alvesalo, tekstiilitaiteilija Tenka Issakainen, 
toimittaja, valokuvaaja Liisa Jokinen, suunnittelija Maija Louekari, tekstiilitaiteilija, taideopettaja Pia 
Nieminen, kuvittaja Kasper Strömman, pukusuunnittelija Marja uusitalo, sisustustoimittaja Susanna 
Vento. 
 
 
Kilpailun  
1. sija Yksisoluisten vaellus Kristiina (Tikke) Tuura (Helsinki) 
2. sija Taru neuleiden herrasta Visuaalisen ilmaisun työpaja Aimokoulu (Hämeenlinna) 
3. sija Hymylien ja lukulien puu, Launeen koulun 1 C ja 2 C:n oppilaat (Lahti) 
 

     TEE ITE –Kajahtaneet kudelmat –näyttely Annantalolla 15.2.-30.3.2014 
Kuvia näyttelyyn valituista töistä: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/?cart=1547-agfheejdfe&I=FI 

 
 
    Lisätietoja  
    Visuaalisen ilmaisun työpajan 
  
    oppilas Liisa Merivuori 044 3434 788, liisa.merivuori@hotmail.com 
    opettaja Kikka Jelisejeff 050 324 940, kikka.jelisejeff@hameenlinna.fi 
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