
Näyttelytiedote 27.6.2017 
 
Mitä mukanani kannan - Neuliaisten tekstiilitöitä 
Forssa 1.8.-3.9.2017 
 
Näyttelytila Vinkkeli, Forssan kirjasto, os. Wahreninkatu 4 
avoinna ma–to 11-19, pe 11-17 sekä viikonloppuisin klo 12-16. 
Näyttelyn esittely su 27.8. sekä su 3.9. klo 13. 
Viikonloppuisin kulku näyttelyyn Forssan luonnontieteellisen museon kautta. 
 
Mitä mukanani kannan - Neuliaisten tekstiilitöitä 28.11.-15.12.2017 
Oulu 10-palvelupiste, Torikatu 10, Oulu 
Näyttely on avoinna ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16 (paitsi 6.12.). 
 
Näyttely on osa Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaa. 
 
’Mitä mukanani kannan’ viittaa kaikkeen siihen, mitä Suomesta ja menneiden 
vuosikymmenien kokemuksista, elämyksistä ja mietteistä kulkee tekijöiden 
mukana elämässä. Töiden aiheet liittyvät esimerkiksi omaan tai suvun 
historiaan, ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin sekä maaseudun ja 
kaupungin kohtaamiseen ja luontosuhteeseen. Työt ovat pääosin ommeltuja, 
mutta niissä yhdistellään monipuolisesti erilaisia tekstiilitekniikoita ja kankaan 
muokkaamista sekä hyödynnetään kuvataiteen ilmaisumuotoja. Teokset 
pyrkivät tuomaan esiin näyttelyn teemoja yleisöä kiinnostavalla ja 
koskettavalla tavalla. 
 
Näyttelyn on tuottanut luovan tilkkuilun ryhmä Neuliaiset. Ryhmä on 
perustettu kesällä 2003 Virroilla. Jäsenistä monet ovat pitäneet omia 
yksityisnäyttelyitä. Osa  jäsenistä on saavuttanut palkintosijoja niin koti- kuin 
ulkomaisissa kilpailuissa. Neuliaisten töitä on ollut esillä myös ulkomaisissa 
näyttelyissä, viimeisimmäksi Taiwanissa ja Ranskassa. 
 
Neuliaiset on yksi valtakunnallisen Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n killoista. 
Tilkkuyhdistys Finn Quilt on suomalaisten tilkkutyön harrastajien yhdistys ja 
sen tavoitteena on lisätä tilkkutöiden tunnettavuutta ja harrastamista. Yhdistys 
on perustettu vuonna 1990 Tampereella ja sen jäsenmäärä on noin 1400. 
 
Neuliaisiin kuuluu 12 eri puolilla Suomea asuvaa naista. Yhteinen harrastus 
yhdistää eri-ikäisiä ja erilaisissa ammateissa toimivia tai toimineita naisia. 
Yhteiset kesäkurssit ja vuosittaiset näyttelyt pitävät ryhmän aktiivisena. 
 
Neuliaisissa ovat mukana: 
Anja Broström (Espoo),Eeva Hermaala (Jyväskylä), Eija Jokitalo (Vantaa),  



Merja Kainulainen (Pori),Pirjo Kekäläinen (Järvenpää), Ritva Klenberg 
(Turku), Maarit Lukin(Espoo), Raija Manninen (Jyväskylä),Tuija Oravainen 
(Vantaa), Britta Passoja(Oulu), Tea Savola (Kirkkonummi),Maija Uusitalo 
(Forssa).  
  
 
Lisätietoja antavat: 
Tuija Oravainen (Järvenpää) 
puh. 0500 603984 
tuija.a.oravainen@gmail.com 
 
  
 
Tea Savola (Kirkkonummi) 
puh. 0400 676899 
tea.savola@metropolia.fi 
 
  
 
Maija Uusitalo (Forssa) 
puh. 040 5818122 
maija@tilkku.fi 
 
  


