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Espoolaisille Martoille,

RAKAS KOTIKAUPUNKIMME ESPOO – NEULO SE VILLASUKAKSI
Kotikaupunki on tunne ja kokemus, jonka me jokainen luomme omaksemme. Millainen on
sinun Espoosi, kun kerrot sen silmukoina, väreinä ja kuvioina? Suunnittele unelmiesi
villasukat, joiden kotiseuturakkaus lämmittää sydäntä ja jalkoja.
Espoon seudulla on 800-vuotiset juuret, joiden kantamana Espoo on kehittynyt
nykyiselleen ja viettää 50-vuotisjuhlavuotta kaupunkina vuonna 2022. Juhlavuoden
kunniaksi suunnittelemme Marttojen Espoo–villasukat!
Villasukka on perinnekäsityö, jolla on pysyvä sija suomalaisten elämässä. Villasukat tuovat
askeleisiin pehmeyttä, arkeen hellivää kotoisuutta ja palasen onnellisuutta. Villasukat
vedetään mielellään jalkaan kaikkina vuodenaikoina, kun ulkoillaan viileässä, kuljetaan
saappaat jalassa ja kun kotoillaan sisällä lämpimässä. Villasukkien käyttö yhdistää
sukupolvet, eikä sen sydämellisempää lahjaa ole kuin käsin neulottu sukkapari.
Anna espoolaisuuden ja ilon inspiroida! Kaupunkina Espoo on luonnonläheinen,
kulttuurisesti moninainen ja kansainvälinen, jonka ainutlaatuisuus syntyy Itämeren
rannasta ja kauniista saaristosta, liplattelevista järvistä, lajirikkaasta lähiluonnosta ja
metsistä, kansallispuiston upeasta erämaasta sekä metropolialueen kaupunkikeskuksista,
huipputeknologiasta, innovaatioista, tieteestä, taiteesta ja monenkielisten asukkaiden
aktiivisuudesta.

Osallistu Marttojen Espoo-sukka –mallin suunnittelukilpailuun!








Suunnitteluun saavat osallistua vain espoolaisten marttayhdistysten martat.
Sukkien värit ja kuviointi ovat vapaasti neulojan ideoitavissa. Mallin tulee olla
tekijän oma ja ennen julkaisematon. Malli ei saa olla värimuunnos toisen
suunnittelemasta ja julkaisemasta.
Mallisukat neulotaan joko naisten mallisena, miesten mallisena tai neutraalina kaikille
sopivana mallina. Mallisukkien kokona käytetään naisten sukissa noin kokoa 37-39 ja
miesten sukissa noin kokoa 41-44. Lankana käytetään 75 % villaa + 25 % polyamidia
sisältävää lankaa, joka on vesipesun kestävää. Tämä kestävyys ja pestävyys sopii
Marttojen arvomaailmaan.
Osallistumalla kilpailuun voittajamallin tekijä luovuttaa maksutta mallin oikeudet
kaikkien marttayhdistysten ja muidenkin neulojien käyttöön. Mallia saa vapaasti
neuloa, myydä marttojen myyjäisissä tai muutoin marttojen toimesta. Mallin muu
kaupallinen käyttö, teollinen valmistus ja myynti ei ole sallittua.
Voittajasukkamallin neulontaohje laaditaan erikseen.
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Aikataulu ja mallisukkien toimitus




Mallisukat toimitetaan viimeistään sunnuntaina 14.8.2022 Tarja Kujalalle tai
Riikka Vackerille. Yhteyttä ottamalla heihin sovitaan tapa, jolla toimitus tehdään. Jos
omasta yhdistyksestänne useampi martta osallistuu kilpailuun, voidaan sukkien
toimitus sopia yhdistyskohtaisesti.
Sukat toimitetaan nimettömänä. Mallisukan mukaan laitetaan suljettu kirjekuori,
jossa on tiedot:
 Tekijän nimi, marttayhdistys ja yhteystiedot (puhelinnumero ja/tai sähköposti
ja postiosoite), jotta sukat voidaan palauttaa neulojalle,
 Kirjekuoreen kirjoitetaan nimimerkki, joka sama nimimerkki kiinnitetään
paperilapulla sukkaan (hakaneulalla tms. tavalla, jolla lappu pysyy).
 Mukaan kirjekuoreen toivotaan laitettavan lyhyt viesti tai tarina siitä, mikä
antoi inspiraation juuri kyseiseen malliin, sen väreihin ja ideaan.

Valintakriteerit
Valintaraati tekee päätöksen ennen Espoo-päivää 27.8.2022, jolloin on tavoitteena
julkistaa malli. Voittajamalleja voi olla raadin harkinnan mukaan yksi tai useampia.
Raati valitsee voittajan tai voittajat nimettömänä toimitetuista malleista. Koska valinta
tehdään nimettömänä ja kilpailuun toimitettuja sukkia käsittelevät vain koordinaattorit
Tarja ja Riikka, jotka eivät itse osallistu kilpailuun, ei ole estettä myös raadin jäsenten
osallistumiseen. Raatiin kuuluvat seuraavat martat, jotka ilmoittautuivat kässämarttojen
yhteyshenkilöiksi, kun asiaa kysyttiin kaikilta espoolaisilta marttayhdistyksiltä:
Laaksolahden Martat, Sinikka Valkonen ja Eila Toiviainen
Kiloiset Martat, Anneli Jokisalo ja Marita Kiesilä
Eestinmetsän Martat, Sari Jekunen
Espoon Martat, Elvi Mutanen
Tuomarilan Martat, Pirjo Vainikainen
Uuden Tuulen Martat, Sari Rönkkö
Matinkylän Martat, Sisko Salmi, Raili Monto ja Riitta Tallgren
Kilpailun tuloksista ilmoitetaan kaikille yhdistyksille ja henkilökohtaisesti voittajalle tai
voittajille.
Lisätiedot:
Espoon alueen marttayhdistysten alueyhteistyön koordinaattorit
Tarja Kujala |puh. 0407256239 | tarja@kujala.net
Riikka Vacker| puh. 0405247181 |riikka.vacker@kolumbus.fi

