


Uutta virtaa. "Meilld on valtava tahtotila viedd asioita eteenpein", vakuuttaa kolmikko Anneli Valpola (vas), Elina Heleniusja Sirpa

-11i111T3\l ]1y_tlllLa 9.1:va 
rvijv on Klaus Haapaniemen suunnittelema Purppurohiimy, jokaon esiild tiasiiyon vitarien atetjee-

tiloissa Helsingin StirndisissS,

delleen 135 r,uoden jiilkeen yri-
tys on hengissd, tulos plussal-
laja rahaa kassassa. Siind ovat
Suomen Kd sity 6n Ystrivien hyvat
uutiset. "Ei niin hyviin" uutisiin
voi lukea sen, ettd yrityksen lii-
kevaihto on junnannut vuosia

noin 470000 eurossa - siitdkin huolimat-
t4 ettd 2oo0Jululla on ollut ndhtdvissd var-
sinainen ryijybuumi. Vanhemmilla on omat
hl,viit rytjynuistonsa, mutta nyt myos nuo-
ret ovat innostuneet ryijyn teosta, ja muuta-
ma mieskin kuuluu Kdsityon ystdvien uskol-
lisiin asiakkaisiin. Rljylle on 1o1.t5.nyt myos
uutta kdynod. Esteettisten tarpeiden lisdksi
ovat korosfuneet muun muassa akustiset tar-
peet joista nllttdvin esimerkki on Tapiolan,
nykyisen vakuutusyhtio E1on, pdlkonttoriin

kudottu Suomen suurin ryijy Sammalseinci.
Kiisitydn Ystdvdt ei halunnut jdiidii roik-

kumaan pelkdstddn vahvoihin perinteisiin-
se vaan piiiitti ryhtyii aktiivisesti ratkomaan
pienelle design-yritykselle tyypillisiii pulmi-
aan. Kuinka p66std uuteen kehitysvaihee-
seen, kun henkil6stdii ja taloudellista liikku-
mavaraa on vdhdn?

Suurimmaksi strategiseksi kaslualueek-
si tunnistettiin yritykset ja julkinen sektori.
Silloin erityisesti B2B-markkinointiin tar-
vittiin uudenlaista osaamista, jota liihdettiin
rohkeasti hakemaan. Yrityksen hallitukseen
kuuluvalla kokeneella liikkeenjohdon kon-
sultilla Anneli Valpolalla tirppdsi: h6n eh-
dotti yhteistyo td. Mercur i Internationalille, jo -
ka niin ikldn osoitti rohkeutta ottamalla Kd-
sitydn Ystdvdt kummiyrityksekseen, jota se ).1
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Sammalseind. Vakuutusyhtici Elon pbdkonttorissa Tapiolassa olevan ryijyn on suunnitellut Elina Helenius,ja sen kutominen kesti kokeneelta Kesitydn Ystevien
pddkutojalta yhdeksan kuukautta

Kuinka myyt
lotain sellaista,
rota ei viela ole
blemassaT

tuki ja mer-rtoroi vuoden ajar.r. \'lcnto-
roinnissa ei liiku raha, vaan sc on va-

paaehtoista 1,htei styoti, jossa kur.r.rn-ri siit'trii
omaa osaamistaan kummil,ritykselle ja oppii
todenndk<-riscsti jotain uutta itsekir.r.

"Yksi oivalluksista Mercuri-r,uoden ai-
kar-ra oli, miten monta kctjun osaa sisttsttts-

hankkeessa r.aikuttaa ostopddtdkseen. Ei rii-
td, etti esimerkiksi sisustusihminen on ihas-

tunut ja haluaa tekstiilitaidetta, vaan t.t.tot.ti

muukin vaikuttaj a tiiffi, saada cl-rdotukser.r

taakse. Ketii r-rdmii ovat, miten heiddt tavoit-
taa ja mitd aineistoa tr.i,vqy o11a?", Arrneli Val-
pola kertoo otrista koken.ruksistaan.

Sirpa Linnanmdki aloitti Kdsityon Yst[vien
toimitusjohtajana vuoden alussa. Hdn hr-ro-

kuu innostusta .vrityksen ateljeetiloissa IIel-

singi r-r S iirr.uiisissl. Tammikuun tilauskan-
trr oli todella h1.vi ja realisoituu hehnikuus-
s:.r hvr.inii rn11,ntilukuina. Linnanrniki on it-
sekir.r piiiissl-t my-vlltityon makuun. Edellise-
nri piiviinii l.tir.r on mlynyt yhden ryij1,n edus-

kur-rr:-irur jl toisen ornan yritl.ksensl toimita-
krn llr-lulalr-r. Kolmas tarina on paras: asia-

kls tuli rrteljeehen ja halusi ostaa ryijyr-r vel-
je ilce n svnrr'miipiir,llahjaksi. Varastossa oli
rnulrt.mr.l n'ij1', seinilll muutama, mutta 1<l-

1.ruit:r kluplt tchtiin toimitusjohtajan scindl-

1e .'n r':litscmr.rsta ryijyst:i.
Rvijv on Suornen Kesiryon Ystivien piii-

tuore. Yleisimnrin se l-rankitaan tarvikepa-
kcriin:r i r ommellaan pohj akankaalle pistoin,
jot\: o1.pii prl'is-sa minuutissa. Yksinkertais-
r:r. ;riiii.r \':rrrtii :rikaa ja kiirsivdllisl,lttii. Ryijlu
voi \,,itrr:i r-il-tis liaugaspuissa. Pienen 60x60-
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Nykyaikaa. Moniosaisen Raita-

ryijyn on suunnitellut HeliTuori-
Luutonen.osia voi olla myds
enemman kuin kaksi.

Suomen
Kdsityon Ystdvtit
Miki: Suomen Kasitytjn Ystevet perus-

tettiin aatteelliseksi yhdistykseksi taitei-
lija Fanny Churbergin aloitteesta vuonna
1879. Osakeyhtici tuli sen oheen vuonna

192o. Kasitydn Ystdvien historia heijaste-
Iee eurooppalaisen taiteen ja taideteolli-
suuden keskeisiS ilmiiiit;. kansallisroman-

tiikkaa 1a Englannissa syntynytte arts and

crafts -liikette.

Alkuvuosien missio: Alkuvuosina yhdis-
tyksen toiminta keskittyi kansanomaisten
tekstiilien kereemiseen ja perinneteknii-
koiden soveltamiseen uusiin sisustustuot-
teisiin. Tavoitteena oli myos kansanvalis-

tus ja naisten aseman parantaminen.

Erikoistuminen: Yhdistyksen kanssa yh-
teistyijsse toimineet taiteilijat, Akseli cal-
len-Kallela ensimmdisen6, nostivat ryijyn
yhdeksi nikyvimmiste ja merkittivimmis-
ta tekstiilitaiteen muodoista. Hdnen suun-

nittelemastaan Llekki-ryijysta tuli suoma-

laisuuden kansallisromanttinen symboli,
joka oli ensimmdist5 kertaa esille Suomen
paviljongin lris-huoneessa Pariisin maa-

ilmannEyttelyssii vuonna 1goo. Suuren

suosion takia se palautettiin sinisenii ja
punaisena versiona Suomen KEsitydn Ys-

tAvien mallistoon rgSo-luvulla.

Liikevaihto: 496 7og euroa vuonna 2o12

Modernismia. Zeepra -ryi.jyn suunnittelijaa
Eva Brunneria pidetdHn modernin ryijyn
u ranuurtajana.

assa Akseli Gallen-Kallela, Eliel Saarinen,
Eva Brummer, Rut Bryk, Armi Ratia, Ritva
Puotil4 Sirkka Ktiniinen ja Osmo Rauhala.

Suomen Kesityiin Ystev5t oli aikansa edellii-
kiivij oitii j a haluaa osoittaa edelliiknvijyyttii
myris tulevaisuudessa. "Meil1d on nyt valtava
tahtotila viedd asioita eteenp[in. Tlrlossa on
monta hanketta, jotkavievdt meitd eteenpdin
kiinnostavana designyrityksenl j a yhteistyti-
kumppanina", Sirpa Linnanmdki hehkuttaa.

Helenius sanoo saman hippusen tarkem-
min. Tarkoitus on jatkossakin yhdistdd vah-
vasti kdsilld tekeminen ja teknologia ja luoda
uusia palveluita ja tuotteita, jotka kosketta-
vat ihmisten arkea kotona ja julkisissa tilois-
sa. Kun siihen lisdd vield sanat "perinteet shi-

lyttien", kyse on vahvasti missiosta.

senttisen nykyryijyn tarwikkeet saa noin 300
eurolla, ison jugend-ryijyn hinnaksi tulee hel-
posti yli 1000 euroa. Valmiin ryijyn vastaavat
hinnat ovat noin I 100 ja 5 500 euroa.

Ryijyjen lisiiksi yritys suunnittelee ja val-
mistaa uniikkitekstiilejii julkisiin tiloihin ja
kirkkoihin. Yrityksessd on toimitusjohtajan
lisSksi triissi viisi ihmistd, ia yhteistyokump-
panina on kutojien ja ompelijoiden verkosto.

Elina Helenius on paitsi vuoden 2012
tekstiilitaiteilija, myos Kesityon Ystdvien
hallituksen ja taiteellisen toimikunnan jisen.
Hen tiivistea Mercuri-oppinsa ndin: "Kuinka
myyt jotain sellaista, iota ei vielI ole olemas-
sa? On vasta ideoitaja ajatuksia. Kyseessd on
kuitenkin iso investointi."

Myris Helenius iloitsee ryijyn uudesta tu-
lemisesta, ja Lyselyitd tulee hdnen mukaansa

koko ajan ylliittdviltdkin suunnilta. Uusimpia
mylntejl on jddkiekkokenttld kuvaava Den-
nise Zieglerin suunnittelem a Aloitusympy -

ra-ryijy Suomen Brysselin EU-edustustoon.
Nuorten into ryijyihin on sekin Heleniuk-

sen mielestd selitettiviss6. Kf,sin tekeminen
on rentouttavaa ja saa endorfiinit liikkeelle.
Kaiken lisiiksi kyse on ekologisesta harras-
tuksesta aitoine Iuonnonmateriaaleineen.
"Samalla suomalaista ryijyperintrid siirre-
tlin seuraavalle sukupolvelle. Vastaavaa ryi-
jytekniikkaa ei tunneta muualla maailmassa."

Vanhin sdilynyt suomalainen ryijy on
1600-lurun lopulta. Kansanomaisten ryijy-
jen kukoistuskausi alkoi 1700-luvun loppu-
puole1la, jolloin yleisq.i suuritoinen ja arvo-
kas r.ihkiryijy. Kdsityrin Ystdville ovat ryijy-
ji vuosien myotd suunnitelleet muun mu-
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