
 

 
  

 

KKaannssaalllliissppuukkuukkuurrssssii 

KKaannssaalllliissppuukkuujjeenn  oommppeelluu 
• KKaannssaalllliissppuuvvuunn  

hhiissttoorriiaaaa,,ppuuvvuunn  
vvaalliinnttaa,,  hhaannkkiinnttaa 
• PPuuvvuunn 

oossaatt,,kkookkoonnaaiissuuuuss,,  
mmaatteerriiaaaalliitt 
• PPuuvvuunn  hhaannkkkkiimmiinneenn 
• OOmmppeelluu,,  ttyyööttaavvaatt 
• LLäähhtteeeett..  lliinnkkiitt 

 
KKuuvvaassssaa  UUsskkeellaann  ppuuvvuunn  vvaaiihhttooeehhddoott 

http://www.craftmuseum.fi/kansallispukukeskus/
http://www.kansantanssinyst.fi/Kuvasto
http://www.vuorelma.net/


 

 
 

 
 

KKaannssaalllliissppuukkuujjeenn  oommppeelluu 

KKaannssaalllliissppuukkuu  oonn  ppeerriinnnneettttää 
 

• KKaannssaalllliissppuuvvuutt  oovvaatt  uuuussiinnttoojjaa  
mmaaaalaaiissvvääeessttöönn  11770000--  jjaa  11880000--lluuvvuullllaa  
kkääyyttäämmiieenn,,  aalluueeeelllleeeenn  ttyyyyppiilllliisstteenn  
kkaannssaannppuukkuujjeenn  jjuuhhllaa--aassuuiissttaa 

• PPuukkuaa  kkääyytteettäääänn  jjuuhhllaappuukkuunnaa  mmmm.. 
ppeerrhee--,,  kkoouulluu--,,  kkoottiisseeuuttuu--  jjaa 
ppeerriinnneejjuuhhlliissssaa,,  kkiirrkkoossssaa  jjaa  
kkaannssaallaaiissjjäärrjjeessttööjjeenn  ttiillaaiissuuuukkssiissssaa,,  
ttaannhuu--  jjaa  ppeelliimmaannnniirryyhhmmiieenn  sseekkää  
kkuuooroojjeenn  eessiiiinnttyymmiissaassuunnaa 

• PPuuvvunn  vvooii  vvaalliittaa  kkoottiisseeuudduunn  ttaaii  ssuuvvuunn  
jjuuuurrieenn,,  ttaaii  oommiieenn  mmiieellttyymmyysstteenn  
mmuukkaaaann 

• SSuuoommaallaaiisseett  kkaannssaalllliissppuuvvuutt  oovvaatt 
ttooiinneenn  ttooiissttaaaann  kkaauunniiiimmppiiaa  kkuunn  nnee  oonn  
tteehhttyy  kkaannttaajjaannssaa  mmiittttoojjeenn  mmuukkaaaann,,  
ooiikkeeinn  mmiittttaassuuhhtteeiinn  jjaa  ppeerriinntteeiissiinn  
mmatteerriiaaalleeiinn  jjaa  ttyyööttaavvooiinn 

• Kuvassa Meri Rokan ompelema Koiviston puku, Copyright 
Rauni Rokka 2004 

http://www.kirjastovirma.net/kansallispuvut/
http://www.kaukola.net/sisasivut/kansallispuvut.htm


 

 
 

KKaannssaalllliissppuukkuujjeenn  oommppeelluu 

KKaannssaalllliissppuuvvuunn  oossaatt 
• PPaaiittaa;;  ppeellllaavvaa--,,  ppuuuuvviillllaa--  ttaaii 

ppuuoolliippeellllaavvaappaallttttiinnaaaa,,  uusseeiinn 
oossttookkaannggaassttaa 

• AAlluusshhaammee;;  ppeellllaavvaa--  ppuuuuvviillllaa--  ttaaii 
ppuuoolliivviillllaakkaannggaassttaa 

• HHaammee,,  rrööiijjyy  jjaa  nnuuttttuu;;  ppuuoolliivviillllaa--,,  vviillllaa--,, 
ppeellllaavvaa--  ttaaii  ppuuuuvviillllaakkaannggaassttaa 

• LLiiiivvii;;  uusseeiinn  ssaammaa  mmaatteerriiaaaallii  kkuuiinn 
hhaammeeeessssaa 

• MMiieesstteenn  hhoouussuutt;;  ssaarrkkaaaa,,  vveerrkkaaaa  ttaaii 
ssäääämmiisskkääää 

• EEssiilliiiinnaa;;  ppeellllaavvaa--,,  ppuuuuvviillllaa--,,  vviillllaa--  ttaaii 
ssiillkkkkiikkaannggaassttaa 

• SSuukkaatt;;  ppuuuuvviillllaa--  ttaaii  vviillllaassuukkaatt 
• PPäääähhiinneeeett;;  ttyykkkkiimmyyssssyy  ssiillkkkkiiää,,  ttaannuu,, 

hhuunnttuu,,  ssoorrookkkkaa  ppeellllaavvaappaallttttiinnaaaa,, 
ssääppppäällii  vviillllaakkaannggaassttaa  ttiinnaannaassttooiinn,, 
ssiillkkkkiiää  ttaaii  ppuuuuvviillllaaaa 

• HHuuiivvii;;  ssiillkkkkii,,  ppeellllaavvaa  ttaaii  ppuuuuvviillllaa 
• PPuukkuu  oonn  kkookkoonnaaiissuuuuss,,  jjoohhoonn  kkuuuulluuvvaatt  

sseenn  oommaatt  oossaatt,,  mmaatteerriiaaaalliieenn  jjaa  vväärriieenn 
kkiirrjjoo  oonn  rruunnssaass 

 
• KKuuvvaassssaa  UUsskkeellaann  nnaaiisseenn  kkaannssaalllliissppuuvvuunn  oossiiaa 



KKaannssaalllliissppuukkuujjeenn  oommppeelluu 

PPuuvvuunn  hhaannkkiinnttaa 
• OOSSTTOOPPUUKKUU 

PPuuvvuunn  vvooii  oossttaaaa  aallaann  lliiiikkkkeeeessttää  ttaaii  yykkssiittyyiissiillttää 
mmaarrkkkkiinnooiillttaa  vvaallmmiiiinnaa..  KKaannkkaaaatt  jjaa  kkirjoonnnnaatt 
oovvaatt  uusseeiinn kkoonneeeellllaa  tteehhttyyjjää,,  nnss..  kkaaupaassttaa  
oosstteettttuu  ppuukkuu.. 

• IITTSSEE  OOMMMMEELLTTUU  PPUUKKUU 
MMaatteerriiaaaalliitt  oosstteettttuu  jjaa  ppuukkuu  oommmmeellllaaann  iittssee 
vvaallmmiiiissttaa  kkaannkkaaiissttaa  jjaa  ttaarrvviikkkkeeiissttaa..  Kannkkaaaatt 
uusseeiinn  kkäässiinnkkuuddoottttuujjaa.. 

• TTEEEETTEETTTTYY  PPUUKKUU 
PPeerriinntteeiissiiiinn  ttyyööttaappooiihhiinn  ppeerreehhttyynnyytt  ommppeelliijjaa 
vvaallmmiissttaaaa  ppuuvvuunn  ttiillaauussttyyöönnää  jjaa  kkäässiityöönnää.. 

• OOMMAAVVAALLMMIISSTTEEIINNEENN  PPUUKKUU 
PPuukkuu  tteehhddäääänn  iittssee  aalluussttaa  aassttii,,  kkuuddootaaann 
kkaannkkaaaatt,,  kkiirrjjoonnnnaatt,,  nnaauuhhaatt,,  ppiittssiitt  tteehdäääänn 
iittssee.. 

• VVAANNHHAA  PPUUKKUU  KKUUNNNNOOSSTTEETTAAAANN 
PPeerriittttyy,,  ssaaaattuu,,  kkiirrppppuuttoorriillttaa  llööyyttyynnyytt  ttaaii 
ssooppiimmaattoonn  vvaannhhaa  ppuukkuu  kkuunnnnoosstteettaaaan  
kkääyyttttöökkeellppooiisseekkssii  ppeerriinntteeiissiinn  ttyyööttaavvoinn.. 

• LLAAIINNAAPPUUKKUU,,  eerrii  yyhhtteeiissööiillllää  oonn  ppuukkuujja, jjooiittaa  vvooii 
llaaiinnaattaa.. 

KKuuvvaassssaa  vvaannhhaassttaa  ppuuvvuussttaa  uuuuddiisstteetttu PPeerrää-- 
PPoohhjjoollaann  ppuukkuu 



KKaannssaalllliissppuukkuujjeenn  oommppeelluu 

LLäähhtteeeett  jjaa  lliissääää  lliinnkkkkeejjää:: 
UUsskkeellaann  nnaaiisseenn  kkaannssaalllliissppuukkuu,, 

SSaalloo--  UUsskkeellaann  SSeeuurraa  rryy..,,  22000033,, 
ttiieedduusstteelluutt  SSaalloonn  kkiirrjjaassttoo 

• KKuurrssssiinn  tteekkiivväätt  MMiirrjjaa  RRaauuttiiaaiinneenn  jjaa  AAnnnnaa--LLiiiissaa  HHeeiinnoonneenn 

http://teeitse.punomo.fi/
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