
Kokoelmista kansallispuvuksi 
  

Suomen kansallispukukeskuksen kansallispukukonsultti Taina Kangas luennoi 
Hattula-pirtillä 12.11.2022. Luennossa vastattiin ennakkokysymyksiin; Millaisia ovat 
viimeisimmät kansallispuku-uutuudet ja mitä kuuluu Hattulan kansallispuvulle.  
Tapahtuman järjestivät Hämeenlinnan Seudun Kalevalaiset Naiset yhdessä Hattula-
Seuran kanssa  

  
Lauantainen päivä oli kaunis. Paikalle saapui kolmisenkymmentä kansallispuvuista kiinnostunutta osallistujaa, 
jotka ohjattiin ottamaan kahvia ja naposteltavaa. Tunnelma syntyi heti alusta pitäen vuorovaikutteisen 
avoimeksi ja kiinnostuneeksi.  Kahvin ääressä oli helppo vaihtaa kuulumisia ja esitellä omaa kansallispukuaan. 
Muutamat olivat pukeutuneet juuri Hattulan kansallispukuun. Hattula-pirtin ympäristö on viihtyisä ja kodikkaan 
kaunis kuin luotu kansallispukuisille. 
 

  
 



Alussa yhteyden saaminen tietokoneen ja projektorin 
väille ei onnistunut. Adapteri (sovitin) puuttui – se oli 
lähtenyt edellisen tilankäyttäjän mukaan.  Avulias 
Hattula- Seuran jäsen kävi ostamassa uuden 
adapterin. Luento alkoi ajallaan ja me osallistujat 
saimme seurata upeaa diasarjaa ja kuunnella 
kansallispukuihin liittyviä mielenkiintoisia tarinoita, 
Tainan omia  kokemuksia ja etenkin esittelyä 
pukututkimuksista ja pukutarkistuksista sekä näimme 
uusimpia kansallispukumalleja ja kuulimme 
mielenkiintoisia tietoja Hattulan naisen 
kansallispuvun vaiheista. 

 
 

 
 

Taina Kangas, kansallispukukonsultti on tutkinut ja 
työskennellyt kansallispukujen parissa koko 
työelämänsä ajan. Vuonna 1985 hän perusti 
tilausompelimon, jonka pääasiallisena asiakastyönä 
olivat perinteisesti valmistetut kansallispuvut. Hän on 
myös toiminut opettajana eri kansalaisopistoissa 
kansallispukukursseilla. 
Kansallispukuraadin jäsenenä ja sihteerinä hän on ollut 
vuodesta 2010 lähtien. Samana vuonna hän aloitti 
nykyisen työnsä Suomen kansallispukukeskuksessa. 
Keskus vastaa suomenkielisen alueen 
kansallispukututkimuksesta, uusien pukumallien 
kokoamisesta, pukutarkistuksista, alan koulutuksesta ja 
pukuihin annettavasta neuvonnasta. 
Kansallispukukeskus esittelee ja tallentaa suomalaisia 
kansallispukuja sekä muuta perinteistä pukeutumista.  



Suomen käsityön museo/Kansallispukukeskus Jyväskylä 
Suomen kansallispukukeskus | Käsityön museo (craftmuseum.fi) 

 

Taina esitteli meille Suomen Käsityömuseon ja sen yhteydessä toimivan Kansallispukukeskuksen 
toimintaa. Voit itse perehtyä kansallispukukeskuksen monipuoliseen tarjontaan ja tutkimuksiin 
avaamalla yllä olevan  linkin. Se kannattaa. Sivut on laadittu taitavasti ja sisältävät huikean paljon 
tietoa kansallispuvuista. Sieltä löytyy kattava kuvakokonaisuus Suomen kansallispuvuista ja 
videoita muutamien tekniikoiden tekemisestä, kansallispukuun pukeutumisesta, ohjeita puvun 
huollosta ja paljon muuta. 
 

Kansallispukutarkistukset ja uudet kansallispukumallit 
Taina selvitti meille,  mitä työvaiheita ja toimintoja sisältyy , jos  jokin alue haluaa oman 
kansallispuvun, jota varten tutkitaan alueelta talletettu kansanpukuaineisto. Vaatekappaleista 
selvitetään kaavat, materiaalit ja valmistustavat. Puvusta valmistetaan kaksi mallikappaletta 
kaikkine kokeiluineen sekä sarjotaan kaavat ja tehdään työohjeet, joita pukujen valmistajat  
voivat hankkia. Tutustu seikkaperäiseen selvitykseen  linkistä  
Kansallispukutarkistukset ja uudet kansallispukumallit | Käsityön museo (craftmuseum.fi) 
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Perusasioita  
 

Kansallispuvut ovat uusintoja 
kansannaisten 1700-1800 -luvuilla 
käyttämistä juhla-asuista. 
Säätyläisnaisten samaan aikaan 
käyttämät muotipuvut eivät puolestaan 
ole kansallispukujen esikuvia. 
 

Tutkimuskohteena olleitten pukujen 
materiaalit ovat olleet pääasiassa 
kotikutoisia. 1700-luvulla 
ylellisyysasetukset rajoittivat kansan 
pukeutumista mm. materiaalien ja 
värien osalta: kansalle kotikutoista 
sarkaa harmaana, valkeana, 
luonnonmustana. Silkkiä sai olla vain 
tykkimyssyissä ja silkkihuiveissa. 
1800-luvulle tultaessa 
ylellisyysasetukset poistuivat ja 
kansannaisten juhla-asuihin tuli 
kirkkaita värejä, eteenkin punaista ja 
punaisia verkahameita. 
 
Kansannaisten juhlapukuja ovat 
tutkineet; Theodor Schwindt, joka 
kokosi ensimmäiset suomalaiset   
kansallispukumallit  ja julkaisi niistä 
kirjan Suomen kansan pukuja Muita 
tutkijoita; Sirelius, Vahter, Kaukonen, 
Somerma, Hokkanen, Holst. 
Ja tutkimustyö jatkuu edelleen 

  
   

Tutkittu kansallispuku kuvastaa tutkimuskohteena olevan alueen kansannaisten juhlapukeutumista. 

Yllä Tainan piirroskuvasta näemme, millaisia eroja on länsisuomalaisten ja karjalaisten 
pukujen välillä. Taina esitteli meille muutamien tutkittujen kansallispukujen alueellisia 
piirteitä.  
•   Kokkolan seudun puvussa on käytetty erilaisia ostokankaita mm. villaflorettia, 
 kamlottia ja silkkiä.  
•  Hankasalmen pukukokonaisuuteen kuuluu useita esiliinavaihtoehtoja. 
•  Kuolemajärven karjalaiset ovat pukeutuneet upeaan rekkopaitaan ja käyttäneet 
 päähineenä huntua.  
•  Etelä-Pohjanmaalla ovat komeimmat flammuraitaiset hameet. 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallispuku


PORNAISTEN KANSALLISPUVUN PÄÄHINE 
Sarvimyssy tanuineen on alueelle tyypillinen naisen 
päähine. Tanu on pienipesäinen. Pesä on tehty pellavapalttinasta. 
Pitsi on leveä ja nyplätty. Pitsi on poimutettu ja tärkätty niin, että 
se pysyy pystyssä. Myssy on tehty kovetetulle pohjalle ja siinä on 
takana sarvimainen osa. Myssy on päällystetty kuviolliseksi 
kudotulla mustalla silkillä. Siihen on kiinnitetty lisäksi kaksi 
kuvioitua mustaa  silkkinauhan pätkää. Toisesta on 
koottu myssyn päälaelle nauhalenkkejä ruusukkeeksi. Toisesta on 
koottu lenkkejä niskaruusukkeeksi ja tämän nauhan päät on 
jätetty riippumaan olkapäille. Tanu on puettu sarvimyssyn alle 
niin, että pitsi jää tärkättynä kehystämään kasvoja sädekehän 
tapaan. 
 
Alakuva 
Koillis-Savon puvussa raidalliset ja ruudulliset kankaat on kudottu 
hyvin ohuilla kauniisti värjätyillä puuvillalangoilla 
 

ASKOLAN KANSALLISPUVUN HAME 

Leveäraitaisen parkkumihameen päävärit ovat tumma sininen, 
punainen ja tumma vihreä, joista tehdyt leveät raidat vuorottelevat. 
Niiden välissä ovat kapeiden raitojen ryhmät, joissa jo mainittujen 
värien lisäksi on käytetty valkeata ja tummanpunaista. Eteen 
tulevassa kankaan osassa punaiset leveät raidat on tehty osittain 
tummemmalla punaisella. Hame on kauttaaltaan laskostettu niin, 
että keskellä edessä on kaksi lautalaskosta ja takana vastalaskos. 
Hameen leveys on kolmisen metriä. 
 

Jokaisesta kansalaispukuraadin hyväksystä kansallispuvusta on 
Kansallispukukeskuksen  nettisivulta saatavissa  kunkin 
pukukokonaisuuden osaluettelo, joista linkkien avulla  voi tutustua 
tarkemmin kuhunkin yksityiskohtaan. 
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Hattula-Seuran puheenjohtaja Riitta-Liisa Joutsenlahti 
kirjoittaa; Tainan valaisevasta luennosta kävi ilmi että 
meillä on todella kansallispuku mutta sitä ei ole 
tarkistettu. Nykyään tarkistuksessa mennään 
alkulähteille ja pyritään löytämään tietoa ja kuvia 
minkälaisia asuja alueella on käytetty tai tallennettu 
museoihin. 

Hattulan pukuun on suunniteltu aikoinaan jopa oma 
sormus, mikä ei liene yleistä. Lisäksi näimme 
kansallismuseon kokoelmista kuvan Hattulan 
tykkimyssystä, kuinka upea silkkimyssy oli 
kirjailuineen. Useampi henkilö on ollut aktiivinen 
aikaisempina vuosikymmeninä Hattulan puvun 
suhteen, kiitos heille.  

Kuvassa puvun tykkimyssyn alkuperäinen Hattulasta talletettu koppa Kansallismuseon kokoelmista. 
Kuva Museovirasto/ Suomen kansallispukukeskuksen kuva-arkisto 



Kiitos Taina Kangas  
 
On voimaannuttavaa kuunnella taitavan ja 
asiansa osaavan taitajan vaivatonta ja juuri 
meille suunnattua luentoa.  
 
Riitta-Liisa kiitti; Hienosta, valaisevasta 
luennosta kävi ilmi että meillä on todella 
kansallispuku mutta sitä ei ole tarkistettu.  
 
Nyt toivomme ja huolehdimme, että tämä 
viedään loppuun, sanoo Riitta-Liisa ja 
ojentaa Tainalle kauniin ruusukimpun 

 

Osallistujien kansallispukuja;  
Antrean, Hattulan, Tyrvään seudun, Kymenlaakson, Jokiläänin ja 
Hiitolan kansallispuku sekä Etelä-Pohjanmaan hame ja esiliina. 

Diakuvat: Taina kangas, kansallispukukeskus 
Kuvat; Riitta-Liisa Joutsenlahti ja Maritta Päivinen 
Tarinan kokosi ja kirjoitti: Yhdessä Taina Kankaan kanssa Maritta Päivinen 17.11.2022 


