
Täkänä – tekstiilin vintagehelmi 

Rovaniemen Kalevalaiset ry on järjestänyt näyttelyn Satupuu ja muita täkänöitä Rovaniemen 

kaupunginkirjaston aulan näyttelyseinälle, seinäkkeisiin ja Aalto-salin vitriiniin. Näyttely on 

avoinna 30.3.–24.4.2022. Ripustuksia on kaksi. Ensimmäistä ripustusta hallitsevat punakuvioiset 

täkänät, jotka vaihdetaan tummasävyisempiin 11.4.2022. 

Täkänöiden saamiseksi näyttelyyn mediassa julkaistu ”etsintäkuulutus” tuotti yllättävän runsaasti 

yhteydenottoja, noin 40. Monilla oli tarjota useampiakin kudonnaisia, joten täkänöiden 

kokonaismäärä yltää noin 60:een. Täkänöiden suunnittelijoiden tunnistamiseen saimme aulista 

apua Suomen käsityön museosta amanuenssi Sari Jantuselta, mistä hänelle lämpimät kiitokset. 

Konstillinen kudottava 

Täkänä on ollut tyypillinen funkis- ja vintage-ajan tuote. Vanhimmat näyttelyssä olevista 

täkänöistä ovat 1940-luvulta ja uusimmat 1980-luvun alusta. Pienimmät ovat neliömäisiä, noin 30-

senttisiä, kookkain yli kaksi metriä korkea. On hapsullisia ja hapsuttomia ja erityisen paljon on 

punavalkoisia. Monet ovat perittyjä, lahjaksi saatuja tai itse kudottuja, muutamat kirpputorilta 

hankittuja.      

Täkänässä, kaksinkertaisessa ja yleensä kaksivärisessä ontelokudonnaisessa ylä- ja alakangas 

kudotaan yhtaikaa. Ne vaihtavat paikkaa ja kiinnittyvät toisiinsa kuvion kohdalla. Kuviot 

poimitaan lastalla mallisommitelman mukaisesti. Täkänä on kontrastivärinen, toinen väri on usein 

musta, punainen tai valkoinen. Kolme- tai useampiväriset täkänät ovat harvinaisempia. 

Materiaalina on villa, joskus on käytetty myös kalalankaa. 

Sidos on yksinkertainen, yleisimpänä on käytetty palttinaa, toimikasta tai niiden yhdistelmää. 

”Konstillinen kudos” on vaatinut tarkkaa kättä, sillä se on ollut vaativa rakennettava 

kangaspuihin. Kutojat ovat ennen aikaan olleet ammattikutojia, usein myös miehiä.  

Täkänän ylä- ja alakangas ovat sommittelultaan peilikuvat. On makuasia, kumpi puoli miellyttää 

enemmän seinällä ja sopii sisustukseen, mutta yleisemmin ripustetaan esille tummapohjainen 

puoli. Sommitelman tasapainoisuus vaikuttaa myös ripustukseen. Aihe voi olla usein olla 

symmetrinen, vaikkapa kaappikello, rukinlapa tai geometrinen sommitelma. Pintavaikutelma on 

perspektiiviltään tavallisesti kaksiulotteinen, kuviot on ikään kuin siroteltu yksittäisiksi tai 

muotoiltu köynnösmaisiksi kokonaisuuksiksi.     

Ontelokudonnainen on tunnettu monilla nimillä: lastakudos, tuplatäkki, tupulitäkki, tuplapeite, 

kääntötäkki ja kuvapeite. Haasteellisen valmistustavan vuoksi sitä on nimitetty myös 

konstitäkiksi. 

Täkänän vuosisadat 

Täkänä on vanhimpia kansanomaisia tekstiilejä. On oletettu, että täkänöitä, joiden juuret vievät 

Silkkitielle Syyrian Palmyraan ja Kiinaan saakka, on pohjolassa saatettu kutoa jo viikinkiajalla. 

Suomessa niitä valmistettiin 1300-luvulla etupäässä kirkollisiksi tekstiileiksi. 1500-luvulla alettiin 



täkänöitä kutoa yleisemmin maamme luostareissa, linnoissa, kartanoissa ja säätyläiskodeissa sekä 

vientiin. Ruotsalaiset kudottivat täällä täkänöitä halvemman materiaalin ja työvoiman vuoksi.   

Vaikka 1600- ja 1700-luvulla täkänöitä kudottiin edelleen muissa pohjoismaissa ja Euroopassa, 

täällä ne harvinaistuivat ja lopulta katosivat kokonaan. Yhtenä syynä voi pitää sotaisia aikoja, 

muun muassa isoavihaa, venäläisten miehitysaikaa, jolloin sodan kurimuksen lisäksi väkeä 

menehtyi runsaasti nälkään ja tauteihin.    

1800-luvulla kansanomaisia täkänöitä on kudottu varsinkin Etelä-Pohjanmaalla. Niitä käytettiin 

sängyn- ja rekipeitteinä, keinutuolimattoina ja pöytäliinoina. Toki kudonnaisilla täytettiin myös 

varakkaan talontyttären kapiokirstua. Aiheet erosivat aikaisemmista juhlavista eläin- ja 

kasviaiheista ja tilalle tulivat muun muassa tyylitellyt ristit, polvekeviivat, tähdet ja kukat. 1800-

luvun lopulla yleistynyt käsityökoulutus levitti täkänöiden kutomisen Suomessa Karjalaan asti.  

Taideteokseksi seinälle 

Suomessa seinälle ripustettavat täkänät alkoivat yleistyä 1930-luvulta lähtien. Sotien jälkeisenä 

pula-aikana kudonnaiset olivat usein kooltaan pieniä, ja kuvioiden aiheet saatiin luonnosta tai 

kotipiiristä. Täkänät sopivat jälleenrakennuskauden pieniin asuntoihin keveiden 

rottinkikalusteiden seuraksi taulujen tapaan. Raikkaan kirkasvärisinä niiden koettiin piristävän 

muuten vaaleansävyistä sisustusta.  

Varsinkin 1950- ja 1960-luvulla useat taiteilijat suunnittelivat täkänämalleja seinätekstiileiksi tai 

tyynyiksi. He etsivät aiheita satujen, symbolien ja vuotuisjuhlien maailmasta. Luontoeksotiikkaa 

löydettiin niin yksittäisistä kukista kuin vaikkapa Lapista revontuli- ja lapinnoita-aiheista. 

Modernismin vaikutuksesta kudottiin myös geometrisia ja abstrakteja sommitelmia. 

Tunnetuin taiteilijoista oli Maija Kolsi-Mäkelä, joka alkoi suunnitella täkänöitä Vuorelmalle 1930-

luvun lopulla. Hänen sommittelemiaan malleja on luonnehdittu viehkeiksi pienoismaisemiksi sekä 

rikkaasti ja vapaasti kuvioiduiksi luontoaiheiksi. Muita vintage-ajan suunnittelijoita olivat Laila 

Karttunen, Kirsti Ilvessalo, Maija-Liisa Forsström, Pirkko Vaara, Heli Vuori-Soini, Kaija 

Mustakallio-Suominen, Mirjami Marttila ja Raija Gripenberg.  

Täkänöiden suosio alkoi laskea 1970-luvulta lähtien, jolloin innostuttiin kutomaan monivärisiä 

raanuja.  Nyt vaikuttaa siltä, että vanhat täkänät kannattaa kaivaa taas esiin. 
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