
Miniryijyjä: Mielikuvia metsästä 

 
Puiden lomitse 

Metsikköön askellan, näen edessäni maiseman. 
Siellä on runkoja, siellä on kantoja, 

muurahaisenpolkuja, naavoja, sammalta. 
Siellä voi nuuhkia, siellä voi kuunnella, 

latvusta katsella, lintuja ihailla. 
Siellä aurinko nousee, laskee vaan, 
puiden lomitse pilkistää valollaan. 

Mielikuvaharjoituksessa mietteeni risteilivät 
lapsuudenkotimme takana olevaan sekametsään, 
jossa leikin usein lapsuudessani. Muistan hyvin, 
kuinka rakentelin sinne majoja veljeni kanssa ja 
toisinaan kävimme vierailulla 

 
Syysaskeleet 

Vielä hetken voi syksyistä maata, 
tallustaa, katsoa ja toivoa, 

että talvi vielä vähän odottaa, 
jotta ehdin koko syksyn kokea. 

Lähtökohtana ryijyssä oli mielikuva syksyisestä 
metsämaisemasta. Mielestäni parasta aikaa 
luonnossa liikkumiseen on syksy, jolloin halusin tähän 
työhön ilmentää syksyn elinkaaren loppukesästä 
talven tuloon. 

- Minna - 

 
Metsän siimeksessä 

Sininen taivas, tummanvihreät havupuut ja tuulen 
vieno henkäys puissa. Siitä on hyvä metsä tehty. 

Kävelen havumetsässä. Sammaleet joustavat 
jalkojeni alla. Tikka hakkaa jossakin kauempana 

puun runkoa. Kuusikossa tunnen saapuvani 
satumetsään. Kuusenlatvat peittävät valon tuloa ja 

koko metsä tuntuu pimenevän. Kuusen alla on 
suojaisaa. Tänne voisi jäädä pidemmäksikin, mutta 

haluan jatkaa matkaa ja aistia metsän koko kehollani. 
Pieni tuulen vire tuntuu poskissani, kun jatkan 

matkaani. Ylös katsoessani näen pilvettömän sinisen 
taivaan. Tunnen olevani osa jotakin suurempaa. Minä 

ja metsä olemme yhtä. 

- Suvi - 



mielikuvitusystäviemme, Minnan ja Pokkelin, luona. 
Myös nuoruudessani viihdyin metsässä, johon liittyy 
useita marjastus, sienestys ja 
joulukuusenhankintaoperaatioita. Viitisen vuotta 
sitten metsää karsittiin ja etenkin sen takaosasta 
hakattiin paljon puustoa pois. Minua harmitti 
tallaamani polkujen katoaminen kantoryteikköön. 
Joka tapauksessa metsää jäi jonkin verran jäljelle, 
etenkin kotitalomme taakse. Mielikuvaharjoituksen 
aikana kuvittelin, kuinka unohduin jälleen 
samoilemaan keväiseen metsään. Hakkuun jälkeen 
ilta-aurinko on paistanut satumaisesti puiden lomitse 
maalaten metsämaiseman mystiseksi. Tätä 
valoilmiötä en lapsuudessani havainnut, sillä metsä 
oli tiivis ja sankka. 

- Tanja – 

 
Koivumetsä 

Aloitimme tunnilla miniryijyn suunnittelun 
mielikuvaharjoittelulla. Piirsin sen tuloksena 
koivumetsän. Koivumetsä toimi lähtökohtana ryijyn 
suunnittelussa ja valmistuksessa. 

- Anna - 

 
Näkymä 

Mielikuvaharjoituksessa kuvittelin itseni meidän 
suvun mökin lähistöllä olevaan saareen, missä on 
kohtalaisen sankka kuusi ja mäntyvaltainen 
sekametsä.  Saaren toisessa päässä metsän 
keskeltä kohoaa todella korkea kallio.  Kun kallion 
päälle kiipeää, aukeaa kaunis näkymä järvelle puiden 
välistä.  Lopullinen suunnitelma ei kuitenkaan ole 
suoraan mielikuvan perusteella tekemästäni 
maalauksesta, vaan siitä piirtämäni osa. 

- Susanna - 

 
Metsätähdet 

Mielikuva joka tuli voimakkaasti esiin ajatellessani 
metsäaiheista ryijyä oli Metsätähdet mäntymetsässä.  

- Anitta - 



 
Koivusuon kulmassa 

Kun mietimme itsellemme merkityksellistä metsää, tuli 
minun mieleeni lähes välittömästi yksi tietty 
maakappale kotoa. Siinä on iso peltoaukko ja joka 
puolella sen ympärillä on metsää. Tuo peltoaukko on 
L-kirjaimen muotoinen ja sen läpi kulkee tie. 
Oikeastaan se ei ole virallinen tie vaan ura, jota pitkin 
pellon yli aina mennään. Urasta polkeutuu kesän 
mittaan aika leveä ja syvä, sillä on parempi että aina 
kuljetaan samasta kohti kuin että poljettaisiin viljaa tai 
nurmea joka puolelta peltoa. Nyt se on myös 
ikuistettuna ryijyyn, jota voin katsella kun koti-ikävä 
iskee. 

- Hanna - 

 
Yö saapuu 

 
Mielkukuvaharjoituksessa vaelteli mieleni erilaisissa 

metsissä. Mieleeni palautui muisto kauniista 
punaisesta taivaasta metsän reunan yllä. Ryijyssäni 

halusin kuvata tätä muistoni värimaailmaa 
pimenevästä illasta. Auringonlaskettua puut ja järvi 
näkyvät vain tumman harmaana ja horisontti hohtaa 
punaisena, jostain tulee pieniä valonpilkahduksia. 

 
- Vuokko - 

 
Patikkaretki 

Omat ajatukseni lähtivät kesälomamatkalle Ruotsiin, 
jossa olin perheeni kanssa. Siellä teimme muutamia 
patikkaretkiä ja mielikuvissani pysähdyin erääseen 

paikkaan, jossa kävimme. Ilma oli kaunis, 
aurinkoinen ja auringonsäteet tunkeutuivat puiden 
lomasta aluskasvillisuuteen. Polun vieressä solisi 

myös puro. 

- Hanna-Reetta – 



 
Leikkipaikka 

Omassa miniryijyssäni ajattelin metsää jossa leikin 
monet kerrat lapsena. Paikka oli lumoava, se oli kuin 
satukirjasta. Siellä oli helppo leikkiä monenlaista 
leikkiä sillä maisema muokkautui rajusti 
vuodenaikojen mukaan.  

- Jutta -  

 

 
 

- Eeva-Kaisa - 

 
Mieli lepää 

Miniryijyn teossa käytimme mielikuvamatkaa 
mieluisaan metsäpaikkaan. Huomasin vaeltavani 
metsästä toiseen. Kävin lapsuuden metsissä, 
matkoilla käymissäni metsissä, metsissä eri 
vuodenaikoina jne. Kunnes huomasin pysähtyväni 
omalle rannallemme Jarunlammella. Meillä on siellä 
pieni kota, missä käymme koko perheenä 
nokipannukahveilla ja makkaranpaistolla. Käyn siellä 
toisinaan myös koiran kanssa. Koira touhuaa omiaan 
ja minä istun ja katson järvelle ja annan mielen 
levätä. Tästä nimi: Mieli lepää. 

- Anita - 



 

Metsän sisällä 

Oman ryijyn suunnittelun lähtökohtana oli mielikuva 
metsän lempipaikasta. Minulle se oli suojaisa paikka 
pienen metsäjoen paikalla, missä puut ympäröivät 

runsaudellaan. 

- Hanna S. - 

 
Mielikuvia metsästä 

Miniryijyjen suunnittelun 
lähtökohtana on ollut 

mielikuvaretki mieleiseen 
metsäpaikkaan. Ryijyt on 
suunniteltu ja valmistettu 

Kudonta-kurssilla 
Savonlinnan kampuksella Itä-

Suomen yliopistossa. 

Tarja Kröger 2012, 
päivitetty 7/2016. 

 Halkopinosta roskalavalle 

Halkopinossa jotenkin kulminoituu yksi metsän 
tarkoituksista tai tehtävistä. Halkopinossa on kauniit 
pyöreät muodot, väritys, ja rytmiikka on rauhallinen. 
Samalla se symboloi kotia ja lämpöä, toisaalta myös 
työtä ja hoitamista. Se kertoo myös sukuni ja samalla 

suomalaisesta perinteestä ja kulttuurista. Tuon 
yksinkertaisen, mutta niin moni merkityksellisen, 
puupinon halusin siirtää ryijyyni, suomalaiseen 

ikoniin. Kudoin ryijyn mielikuvasuunnitelman pohjalta. 
Käytössäni oli ryijynukkia värjäyskokeiluista. 

Roskalaatikosta, marketin pihalta, löytyi puretun 
kuljetuslavan lautoja. Ne olivat vielä hyväkuntoisia, 

joten kehittelin kehykset siitä. - Niina V. - 

 


