
“Development of adult entrepreneurial skills”. In this session all partners are 
welcome to demonstrate their countries best practices – examples of adult 
entrepreneurial skills in general and adopting handicrafts in modern (via 
presentations, real examples, pictures etc. visual materials) . The idea of this 
session is to share real and interesting ideas which are working as good 
business ideas nowadays - innovative approach of ancient crafts in modern 
lives. Idea is to share and inspire each other that why visual material is very 
important. Pictures, real examples etc.

Latvia 22.-25.2.2015



SOJA MURTO IMATRA

Kansallispukualan osaaja toisessa polvessa!

Olen tekstiili- ja vaatetusalan artesaani, käsityöläisyyteen kansallispukujen keskellä
kasvanut innokas nuori yrittäjä.
Tahdon laadukkain tuottein ja varmoin toimituksin osaltani tukea sekä
kansallispukukulttuurin että muun käsityötaidon leviämistä.
Erityisosaaminen:

Kansallispukukankaat
Kansallispukujen ompelu ja kirjonnat
Kansallispukujen nauhat
Kansallispukujen historia
Kansallispukujen hoito
Kansallispukujen puhdistus, korjaus ja päivitys
Sarafaanit ja feresit



Sain vuonna 2008 Suomen Kulttuurirahaston
Etelä-Karjalan rahastolta 10 000 euron 
apurahan kansallispukukankaiden 
kehittämiseen. Apurahan ansiosta nyt on 
tehtävissä paksua sarkaa kansallispukuihin 
valkeana, harmaana ja luonnonmustana.
Laitoin alulle Kansallispukujen tuuletuspiknikin
vuonna 2010. Parissa vuodessa piknikit 
levisivät koko maahan. Ihanaa!



Referenssit:

Mallipuvut ja muut suuremmat työt:

Jääsken naisen kansallispuvun mallipukujen 
ompelu (meneillään)
Kuolemajärven naisen kansallispuvun 
mallipuvun kirjonta ja ompelu 2011
Lavian naisen tarkistetun kansallispuvun 
hamekankaan päivitys uusille langoille 2009
Rovaniemen seurakunnan kirkkotekstiilien 
neljän värisarjan ompelu 2000-2002



Valmistan kansallispukukankaat ja -nauhat, 
ompelen ja kirjon autenttisten mallien 
mukaan, ihan käsin. En siis käytä
ompelukonetta kansallispukujen tekoon. 
Sarafaanit, feresit ja kiilaferret sen sijaan 
hurauttelen iloisesti koneella (paitsi osittain) 
tai teetän äidillä, joka tekee miulle 
alihankintahommia. Kouluttaudun ja toimin 
tiiviissä yhteistyössä muiden kansallispukualan 
ammattilaisten kanssa saadakseni koko ajan 
käyttööni viimeisimmän tutkimustiedon. Olen 
mm. saanut mahdollisuuden päästä tutkimaan 
kansallispukujen esikuvia Kansatieteen 
arkistossa sekä Museoviraston 
keskusvarastolla Orimattilassa. Tämä taustatyö
ja koulutus jatkuu koko ajan yhteistyössä
Suomen Kansallispukukeskuksen kanssa.
Toimin omissa tiloissa kodin yhteydessä.



Suomalainen kansallispuku täyttää 130-

vuotta tänä vuonna!

9. - 10.1. Folklandia-risteily Baltic Queenilla.

Kansallispukuapteekki palvelee kannella 6 
laivan infopisteen vastapäätä pe 18.30 - 22 ja 
la 9-13 teemalla Reissussa 
rähjääntyy. Kansallispuvun paidan 
silitysnäytökset pe klo 20 ja la klo 11. Tule 
poimimaan vinkit pukujen huoltoon ja 
kuljetukseen!
28.2. Kalevalan päivän juhla Finlandia-talolla.

Olen siellä Kalevalaisella torilla ja 
Kansallispukuetkoilla mukana. Autamme 
kansallispukusi juhlakuntoon!
13. - 14.6. Karjalaiset kesäjuhlat Hyvinkäällä.

Olen Karjalaisella torilla Puoteineni.
5.8. juhlitaan kansallispuvun syntymäpäivää

pukeutumalla kansallispukuun tai sen osaan 

ja lähtemällä ihmisten ilmoille 

"tuulettelemaan" piknikille tai kahvilaan tai 

muuten vain kuljeksimaan!



Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto on myöntänyt 

13.5.2014 vuosijuhlassaan ja apurahojen jakotilaisuudessaan minulle 

Väreen, kansanperinteestä ammentavan asusteen kehittämiseen 

Etelä-Karjalan Maakuntaliiton rahastosta 10 000 euroa. Lämmin kiitos 

Etelä-Karjalan rahastolle! Tunnelmia blogissa.



Kivennavan naisen kansallispuvun uusi koti on 

luonani! Ohjeet ja kaavat tulevat Puotiin 

piakkoin, tarvikkeita ja valmiita pukuja voi 

kysellä sähköpostilla: 

soja@kansallispuku.com.

Kansallispukukeskuksen tiedote löytyy täältä.
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SOJA MURTO – ENTREPRENEUR, CRAFTSMAN, ARTISAN –

COMBINING OLD AND NEW IN HARMONY



FINNISH NATIONAL COSTUMES 130 YEARS ANNIVERSARYARS IARY

KALEVALA – THE NATIONAL EPIC 180 YEARS ANNIVERSARY

KANTELETAR – THE FINNISH FOLK POETRY 175 YEARS ANNIVERSARY



National costume makers in two generation, Soja and her parents

Photo Jarkko Lempiäinen
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IN FINLAND THERE ARE OVER 400 NATIONAL COSTUMES



Costume of Ingrian Finns from Kivennapa –
photo Jarkko Lempiäinen 

Research of Finnish national costumes is going on – new instractions for 
makers are confirmed by the Finnish National Costume Council 



SOJA`S IDEA WAS TO START A DAY FOR WEARING NATIONAL 

COSTUMES OF PART OF COSTUMES AND HAVE A PICNIC WITH 

FRIENDS 
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The great day is the 5th of August 2015 – selebration of the national 

costumes and many events around the year
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Picnic  gatherings – this year in 37 towns in Finland



Single or married – both ladies have headgear for young maids



Nowadays it is allowed to wear single parts of national costumes



SOJA WITH HER DAUGHTERS HAVING A PICNIC



Entrepreneurs in Handicrafts in Finland – http://kasityokortteli.fi

https://www.facebook.com/groups/Kasityokortteli/ 

- Website of over 250 
Finnish firms, workshops 
and  craftsmen – all 
professionals

- Information about 
events, fairs, sails 
activities, shops

- Blogs of craftsmen and 
their products

- Online shops
- Current information 



Webpage, blog, FaceBook, Instagram, online shop – social media is  an 
integral part of running business 







Old and new feress skirts from 
Karelian





LOVELY SNEAKERS ARE EXPERIMENT FROM
WETTERHOFF WINTAGE 2011



Pantyhoses, handprinted, 
the idea from old handmade 
embroidery



KIRJOSILTA – KÄSKIMALLUS
JOHANNA ANTTILA , machine embroidery

TAITO PIRKANMAA - design MINNA AHONEN,
Producer Santex Design

REFLECTOR – REFLECTING ORNAMENT



These woolen scarfs have been 
woven in a normal loom by Anna 
Alaranta. The technigue in 
finishing the scarfs is baced on old 
national costumes, skirts which 
are pleated. Tarja Talonpoika has 
byed the scarfs with natural dyes 
and the pleating is fixed while 
dyeing.

Plants used in dyeing:
Webcap (mushroom)
Lupine
Tansy
Peels of onion



The Ripple (VÄRE) – modern piece of cloth and the idea is based on the pleated skirt 
of national costumes in Carelia – you can wear if in many different ways - 100 % wool


