Mediatiedote ja -materiaali – vapaa julkaistavaksi

Tampereen Joulutori luo tunnelman
Tampereen Joulutori on avoinna 5.–22.12.2014 Keskustorilla maanantaista lauantaihin klo
10–19, sunnuntaisin klo 12–19.
Perjantaina 5.12. aukeavan Tampereen Joulutorin tarjontaan kuuluvat muun muassa laadukkaat
kotimaiset puu-, villa-, lasi- ja keramiikkatuotteet. Lahjapakettiin voi kääriä vaikkapa leikkuu- tai
kalalaudan, hiomakiven, värikkään puulelun tai keppihevosen.
– Kotimainen käsityö kiinnostaa kävijöitä, toteaa huovutettuja seinätekstiilejä, tossuja ja päähineitä
Joulutorille valmistava Helvi Juujärvi.
Koolla onkin monenlaisten käsitöiden taitajia. Anu Pentti Pajukannan tilalta ompelee
lampaantaljoista vällyjä, jotka hän koristelee painamalla niiden nahkapuolelle kuvioita.
Persoonalliset kirjainriipukset taas ovat hopeaseppä Jaana Toppila-Ikäläisen erikoistuote.
Uutta Joulutorilla ovat esimerkiksi karjalaiset taidepuukorut. Päivi ja Harri Laukkanen
Lappeenrannasta valmistavat koruja tervalepästä, haapapuusta ja visakoivusta. Joulutorille he
tuovat uuden käsinmaalatun malliston, jota ei ole vielä nähty muualla.
Ensimmäistä kertaa mukana Tampereen Joulutorilla on myös Suomen Punainen Risti, jolla on
myynnissä kaikenkokoisia sukkia ja lapasia sekä Punaisen Ristin joulukortteja, kalentereita ja
erilaisia ensiaputuotteita.

Herkkuja ja monenlaista ohjelmaa
Joulutorin ytimen muodostavat Keskustorilla viitisenkymmentä havuköynnöksin koristeltua
puumökkiä. Kaarevat kujat on valaistu kauniisti.
– Joulutorin ainutlaatuisen tunnelman luovat laadukkaita käsitöitään myyvät kauppiaamme sekä
jouluiset tuoksut ja maut. Foodmarket-tapaan useista mökeistä myydään kädestä suuhun syötäviä
makeita ja suolaisia herkkuja, kertoo Tampereen Joulutorin tuottaja Rami Lehtinen.
Keskieurooppalaisia makuja Tampereen Joulutorille tuovat kauppiaat saksalaisista
ystävyyskaupungeista Essenistä ja Chemnitzistä. Tarjolla on erikoismakkaroita, rahkamunkkeja,
paahdettuja manteleita ja kastanjoita sekä suolaisia ja makeita kreppejä. Pyynikin näkötornin
munkkikahvila tarjoilee glühweinia eli hehkuviiniä ja kuuluisia munkkejaan.
Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) Kangasalan toimipiste valmistaa oppilastyönä
Joulutorille kahvilarakennuksen, jossa on avotuligrilli. Kahvilan toimintaa pyöritetään oppilastyönä.
Joulupukki on tavattavissa päivittäin Joulutorilla. Seppä takoo pajallaan, ja ohjelmalava tarjoaa
laadukasta ohjelmaa. Hatanpään lukion musiikkiteatteriesitys Vuosisatojen joulu hyppää tällä
kertaa 60-luvun railakkaaseen tunnelmaan. Jouluisen musiikin lisäksi esityksissä soivat 60-luvun
tango ja iskelmä.
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Tampereen Joulutori järjestetään tänä vuonna seitsemättä kertaa. Vuonna 2013 Joulutorilla kävi
noin 165 000 vierailijaa.
tampereenjoulutori.fi
https://www.facebook.com/tampereenjoulutori?ref=hl
Kuvia: tampereenjoulutori.fi/media

Huopaa ja tekemisen iloa
Helvi Juujärvi Kemijärven Juujärveltä valmistaa Tampereen Joulutorille seinätekstiilejä, päähineitä
sekä kippuranokkaisia tossuja huovasta. Oulun eteläpuolella hänen töitään on myynnissä
ainoastaan Tampereen Joulutorilla.
– Teen nutuskastossuja huovasta sekä myssyjä ja hattuja. Nyt olen ideoinut pientä olkalaukkua,
johon huovutan eteen kuvion. Minulla on uusi malli, josta olen tehnyt seinätekstiileitä ja
patalappuja. Värjään tekstiiliväreillä ensin ja sitten huovutan merinovillasta. Kuusikko inspiroi
minua, samoin revontulet. Käytän Lapin värejä ja hillittyjä värejä, Helvi Juujärvi kertoo.
– Kippuranokkaiset tossut huovutan kahteen kertaan, sillä tavoin niistä tulee tiukemmat ja
kestävämmät. Tossuihin käytän suomenlampaan villaa. Pohjassa on liukueste. Lakit teen
huopalevystä huovuttamalla ja ompelemalla. Materiaali on merinovillaa, lämmin ja kevyt, hän lisää.
Juujärven valmistama huovutettu päähine on pipon ja hatun välimuoto, ei yhtä juhlallinen kuin hattu
eikä se vaadi asustetta. Siinä on vähän 20-lukua, ei lieriä paljonkaan.
– Menikö tämän tekemisessä kauan, sitä minulta useimmin kysytään, Juujärvi kertaa.
– Kyllä tossujen tai lakin teossa jonkin aikaa menee, mutta en ole kellosta katsonut. Teen huopaa
isoina levyinä. En työskentele kahdeksaa tuntia kerralla. Minulla on siipirakennuksessa työhuone,
jossa huovutan. Talossamme asuu kahdesta kolmeen sukupolvea. Kun työ antaa myöten, käyn
välillä tekemässä muuta. Toisessa työhuoneessa on kangaspuut ja neulekone, hän luettelee.
Ennen kuin Juujärvi alkoi huovuttaa, hän kutoi kangaspuilla. Juujärvi on tehnyt muun muassa
kansallispukukankaat tyttärilleen ja itselleen. Aiemmalta ammatiltaan hän on ompelija.
– Käytän käsitöissäni nopeaa kylmäväri- tai reaktiivivärjäystä. On aina arvoitus, tuleeko mieleistä.
Näissä on tekemisen ilo minulla, Juujärvi päättää.
Helvi Juujärvi, Huopahelvi, Tampereen Joulutori
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Euroopan parhaat joulutorit – Don’t miss the traditional glöggi
Tampereen Joulutori on mukana Euroopan viisitoista parasta joulutoria 2014 -listalla. Tampereen
Joulutori mainitaan erinomaiseksi. ”Don’t miss the traditional glöggi on offer.” Rohkeimpia
kehotetaan Tampereella ollessaan myös kokeilemaan avannossa kastautumista.
http://www.telegraph.co.uk/expat/expatpicturegalleries/11161743/Europes-best-Christmasmarkets-for-2014.html?frame=3072226
Kuvalinkkejä:
Huopahelvin tabletit ovat Helvi Juujärven valmistamia. Niitä voi myös kehystää seinälle.
Liinoja, Huopahelvi
Koivusta valmistetut korut on käsin maalattu. Riipusosassa on keloa nahkanauhassa. Päivi ja Harri
Laukkanen Karjalan Kauniit Puukorut -pajalta ovat luoneet Tampereen Joulutorille uuden malliston
2014, jota ei ole vielä nähty muualla.
Anu Pentti Pajukannan tilalta ompelee lampaantaljoista vällyjä, jotka hän koristelee painamalla
niiden nahkapuolelle kuvioita.
Sibelius-suklaa on Kultasuklaan uutuuksia.
Kirjainriipukset ovat hopeaseppä Jaana Toppila-Ikäläisen suunnittelemia ja valmistamia.
Audrey- ja Marilyn-meikkipusseissa on käytetty ylijäämäverhoilukankaita. Pussit ovat Nietos-pajan
tuotantoa Mummola Lahjapuodin mökistä.
Keppihevosia, Ahdin Tila
Suukko joulupukille Ahdin Tilan siivekkäältä Jasmiina Ahdilta.
Avoimessa kuvapankissa on paljon lisää kuvia: www.tampereenjoulutori.fi/media
Tampereen Joulutori on avoinna 5.–22.12.2014 Keskustorilla maanantaista lauantaihin klo
10–19, sunnuntaisin klo 12–19.
tampereenjoulutori.fi
https://www.facebook.com/tampereenjoulutori?ref=hl
Lisätietoa: Tampereen Joulutorin tuottaja Rami Lehtinen, puh. 0500 523 232
rami.lehtinen@tampereenjoulutori.fi
Tiedottaja Kiti Saarinen, puh. 050 5299 652 kiti.saarinen1@gmail.com
Tampereen Joulutorin ohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Pentinmäki,
Tampereen kaupunki, puh. 050 554 5889
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