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MARTTOJEN ESPOO-VILLASUKKA -KILPAILUN TULOKSET 
 
Espoo kaupunkina 50 vuotta -juhlavuoden kunniaksi espoolaiset marttayhdistykset järjestivät 
Espoo-villasukka -mallin suunnittelukilpailun. Kilpailuun tuli kahdeksan villasukkaohjetta. Sukat 
olivat korkeatasoisia ja hyvin erilaisia ulkonäöltään ja neulonnan vaikeusasteeltaan. 
 
Raatiin kuului 11 kässämarttaa seitsemästä eri marttayhdistyksestä sekä kaupunginjohtaja Jukka 
Mäkelä. Raati päätyi jakamaan voiton kolmen mallin kesken, jotka ovat ulkonäöltään ja 
tekotavaltaan hyvin erilaisia, mutta sukkiin liittyvän tarinan kautta kuvaavat hyvin 
kotikaupunkiamme Espoota. 
 
Espoo-sukka -kilpailun voittajat: 
 
 
Malli: ESPOON VÄREJÄ  
 

 
Sukan suunnittelija Sisko Salmi, Matinkylän Martat 
 
Kaunis perussukka, joka sopii kaikille, ja jonka 
neulominen onnistuu aloittelevaltakin neulojalta. 
 
Suunnittelijan inspiraatio: Raidoissa kuvastuu 
Espoon värit, vaaleansininen taivas, 
tummansininen meri, vaaleanvihreä rantaruohikko, 
tummanvihreä metsä, harmaat kadut ja rusehtavat 
talot. 
 

 
 
Malli: HEVOSENKENKÄ  

 
 
Sukan suunnittelija Anneli Jokisalo, Kiloiset 
Martat 
 
Kaunis kuvioneulontasukka, joka sopii kaikille ja 
on helppo malli neuloa. 
 
Suunnittelijan inspiraatio: Espoosta tulee 
mieleeni kaupungin vaakuna, hevosenkenkä. 
Juhlavuoden vuosiluku 50 on silmikoitu sukan 
päälle ja sen voi jättää poiskin.  
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Malli: SIRUNA  
 

Sukan suunnittelija Sari Hjelm, Uuden Tuulen 
Martat 
 
Kaunis onteloneuletekniikalla toteutettu malli, 
joka sopii kaikille, ja on vaativampi neuloa.  
 
Suunnittelijan inspiraatio:  Suunnittelin 
monosukan, jossa ei todellakaan nilkkaa 
kylmää! Metro oli ensi-idea, johon oranssin 
lisäksi väreiksi valikoituivat valkoinen ja 
grafiitinharmaa. Halusin myös käyttää 
ontelotekniikkaa, jonka olen kässämartoissa 
oppinut, se antoi vapaat kädet kuvioinnille. 

Metro on minulle tärkeä, ja luulen kyllä, että 
länsimetro on vaikuttanut monen muunkin 
espoolaisen elämään. Minulle Espoo on ollut 
kotikaupunki jo 30 vuotta, enkä täältä osaisi 
varmaan pois lähteäkään.  Espoo on luontoa, 
kulttuuria, palveluita, kaikkea, mitä ihminen 
elämässään tarvitsee. 

 
 
Kaikista voittajasukista julkaistaan neulontaohjeet. Julkaisusta keskustellaan vielä Espoon 
kaupungin kanssa tavoitteena, että mallit olisivat nähtävissä ja neulontaohjeet saatavissa 
kaupungin nettisivuilta. 
 
Espoon Työväenopiston kanssa on keskusteltu alustavasti villasukkien neulontakurssista, jossa 
näitä malleja ja eri tekniikoita pääsisi opettelemaan. Kurssi toteutuisi mahdollisesti 
kevätlukukaudella 2023. Koska kaikki kilpailuun lähetetyt mallit olivat hyvin kauniita, haluaisimme 
tarjota näitäkin malleja villasukkakurssille ja laatia kaikista neulontaohjeet. Olemme yhteydessä 
neulojiin ohjeiden saamiseksi.   
 
Tulemme palauttamaan kaikki sukat neulojille ja sovimme tästä jokaisen kanssa erikseen. 
 
Kiitämme sydämellisesti kaikkia kilpailuun osallistuneita!  
 
 


