
 

 

 

 
 
 

 
 

Taulun tarina -kilpailu:   

KAUNEIMMAN MUISTOJEN TAULUN TEKI MIRVA INKILÄ 
LAPPEENRANNASTA 
 

Ihana-lehti, Sinelli ja Suomen Kädentaidot järjestivät syksyllä 2013 kilpailun, jonka ideana oli vangita 
sisustustauluun valokuvasta muisto askartelun tai käsityön keinoin. Raati arvioi kilpailutöissä taulun 
visuaalisuutta, toteutusta ja ideaa. Voiton vei lappeenrantalaisen Mirva Inkilän harmoninen teos. 
 

Kilpailuun osallistuneet taulut ovat kaikkien ihasteltavina Taulun tarina -näyttelyssä Suomen Kädentaidot -
messuilla 15.-17.11.2013. Kilpailun parhaimmistoa esitellään myös Ihana-lehden numerossa 1/2014 sekä 
Sinellin nettisivustoilla ja julkaisuissa. 
 
TAULUN TARINA -KISAN FINALISTIT 
  
Sija 1. Mirva Inkilä, Lappeenranta 
Mirvan työssä yhdistyi puun rei’itystekniikka vanhaan valokuvaan. Työ on kaunis, harmoninen, viimeistelty ja 
siisti. Raati arvosti taulun arvokkuutta, tyylikkyyttä ja sitä, että taulun muut elementit, kuten vanhat pitsit ja 
napit korostivat herkkää muistoa. Taulu miellytti myös siksi, että siinä kuva oli pääasiassa ja taulun voi hyvin 
kuvitella osaksi sisustusta. 
 
Sija 2. Kaisa Halenius, Jokela 
Kaisan taulu ilahdutti värikkyydellään ja pursuavalla ilolla. Pirteästä taulusta välittyy kesäisen hetken 
tunnelma, sitä tukevat taulun visuaaliset elementit. Kuvan tarina tuntuu jatkuvan valokuvan reunojen 
ulkopuolelle. Taulussa on vahvasti oma kädenjälki esillä, pohjalla on runsaasti erilaisia tekniikoita ja 
sommittelu on kaunis. 
 
Sija 3. Eivor Nybäck, Pietarsaari 
Eivorin taulusta välittyy sykähdyttävä tarina ystävyydestä. Rauhallisen ja harmonisen taulun vanhat kuvat ja 
tekstiilit tukevat muistoja. Taulun henkilön kesken jäänyt käsityö on saanut arvoisensa paikan tulla esille. 
“Aivan kuten tämä pöytäliina, moni asia jää elämässä kesken.” 
 
Kunniamaininta: Mirja Ämmälä, Taipalus 
Mirjan taidokas silkkinauhakirjontatyö on lapsenlapsen syntymän kunniaksi. Upea sukupuu, kankaalle 
siirretty kehystetty valokuva ja kauniit pistokirjonnat tekevät taulusta arvokkaan. Taululla on varmasti arvoa 
niin tekijälle kuin saajallekin. Upea taulu pienokaisen huoneen seinälle. 
 
Kilpailun finalistit saivat palkinnoksi: 
 

1. palkinto Big Shot -kuvioleikkuri (arvo 139 euroa) + Suomen Kädentaidot -messuranneke, joka oikeuttaa 
sisäänpääsyyn messuviikonlopun jokaisena päivänä. 
2–3. palkinnot: Kuvan Taikaa -kirja (arvo noin 32 euroa) + Suomen Kädentaidot -messuranneke. 
 
Kilpailuraati: päätoimittaja Minna Enqvist, Paperilla-lehti, päätoimittaja Kaarina Korventaka, Ihana-lehti, 
Minna Kymäläinen, Sinelli sekä tuoteryhmäpäällikkö Mervi Oksanen, Tampereen Messut Oy. 
 
LISÄTIEDOT: www.kadentaidot.fi  
 

Ihana-lehti, www.ihanalehti.fi 
Kaarina Korventaka, päätoimittaja, p. 040 510 6995, kaarina.korventaka@inspia.fi 
 

Tampereen Messut  Oy, www.tampereenmessut.fi 
Mervi Oksanen, tuoteryhmäpäällikkö, p. 0207 701 231, 0400 760 877, mervi.oksanen@tampereenmessut.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 0207 701 205, 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi 
Aino Paavola, viestintäassistentti, p. 0207 701 242, 0400 914 877, aino.paavola@tampereenmessut.fi 

SUOMEN KÄDENTAIDOT 2013 

Käsi- ja taideteollisuusmessut 
15.–17.11.2013 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
www.kadentaidot.fi 
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