
 
Näyttelytiedote 16.7.2015 
 
Kuule metsää, Neuliaisten tekstiilitöitä –näyttely  
Virroilla 21.7.–15.8.2015 ja  
Järvenpäässä 17.11.–19.12.2015 
 
Kuule metsää –tekstiilinäyttelyssä tarkastellaan metsämaisemia eri vuodenaikoina, 
metsän pintoja, metsärunojen innoittamia metsiä ja metsien suojeluun kantaaottavia 
tekstiili- ja tilkkutöitä.  
 
Kuule metsää -näyttelyn on tuottanut luovan tilkkuilun ryhmä Neuliaiset, joka perustet-
tiin kesällä 2003 Virroilla muutaman innokkaan tilkkuilijan toimesta, jotka osallistuivat   
nykytilkkutaiteen festivaalilla TilkkuVirroilla tilkkutaiteilija Vuokko Isakssonin kursseille.  
Neuliaiset on yksi valtakunnallisen Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n killoista. Tilkkuyhdis-
tys Finn Quilt on suomalaisten tilkkutyön harrastajien yhdistys ja sen tavoitteena on 
lisätä tilkkutöiden tunnettavuutta ja harrastamista. Yhdistys on perustettu vuonna 1990 
Tampereella ja sen jäseniä on noin 1650.  
 
Neuliaiset koostuu 12:sta eri puolilla Suomea asuvasta naisesta. Yhteinen harrastus 
yhdistää eri-ikäisiä ja erilaisissa ammateissa toimivia tai toimineita naisia. Yhteiset 
kesäkurssit ja vuosittaiset näyttelyt pitävät ryhmän aktiivisena.  
 
Tämän vuoden näyttelyyn valmistautuminen aloitettiin lähettämällä syksyllä 2014 toi-
sillemme metsäaiheisiin runoihin pohjautuvia tekstareita eli tekstiilisiä tervehdyskortte-
ja. Näistä korteista näyttelyyn on koottu yhteisteos Yhteismetsä. Tekstareiden lisäksi 
jokainen on valmistanut muutamia metsäaiheisia töitä. Olemme lukeneet yhdessä ja 
erikseen metsäaiheisia runoja, joiden pohjalta olemme työstäneet metsämaisemia eri 
vuodenaikoina, tarkastelleet ikään kuin suurennuslasin läpi erilaisia metsässä olevia 
pintoja ja tehneet niistä neliönmuotoisia tekstiilipintoja. Olemme kuunnelleet metsän 
lintuja ja ottaneet ne mukaan metsäkuviin. Haasteellisinta on ollut toteuttaa metsien 
suojeluun kantaaottavia töitä. Näillä kantaaottavilla töillä haemme vuonna 2016 toteu-
tettavaan Taiwanin kansainväliseen jurytettyyn tilkkunäyttelyyn, jonka teemana on 
Protect the Earth´s Environment. 
 
Kuule metsää, Neuliaisten tekstiilitöitä 21.7.–15.8.2015 
Galleria Virinä, Pääskytie 4, Virrat 
avoinna ti–pe 12–18, la 10–16 
 
Kuule metsää, Neuliaisten tekstiilitöitä 17.11.–19.12.2015 
Galleria Järnätti, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, Järvenpää  
avoinna ma–pe 9–20, la 9–15  
 
Kuule metsää –näyttelyssä ovat mukana:  
Anja Boström (Espoo, Eeva Hermaala (Jyväskylä), Eija Jokitalo (Vantaa),  
Merja Kainulainen (Pori), Pirjo Kekäläinen (Järvenpää), Ritva Klenberg (Turku) 
Passoja Britta (Oulu), Maarit Lukin (Espoo), Raija Manninen (Jyväskylä),  
Tuija Oravainen (Järvenpää), Tea Savola (Kirkkonummi), Maija Uusitalo (Forssa)  
 
Lisätietoja:  
Maarit Lukin, Espoo, maaritlukin@gmail.com, 040 5728 901 
Pirjo Kekäläinen, Järvenpää, pirjo.k.kekalainen@gmail.com, 045 2312 332 
Raija Manninen, Jyväskylä, raija.manninen@jkl.fi, 040 5022 887 
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