
Tanhun
taitaja

T E K S T I J A A N A T A P I O K U V A T C A M I L L A H Y N Y N E N

Kati Keskihannu rakastaa kansallis-
pukuja, vaikka käyttää koko perinneasua 

harvoin. Keski-Suomen puvun hame 
sopii vaikka kumisaappaiden kanssa.

K AT I K E S K I H A N N U
40-vuotias teatteri-ilmaisun

ohjaaja Kati Keskihannu

asuu Turun Portsassa, ja

liikkuu työnsä vuoksi paljon

ympäri Suomea. Hän harras-

taa kansallispukujen lisäksi

lukemista, piirtämistä, kir-

joittamista ja kulttuuria.

Kansallispukuarkikäyttöön
1

Kansallispuvun osia saa käyt-tää ”väärin”. Asu kannattaakuitenkin koota ronskisti niin, ettätyylin rikkominen on harkittua jatahallista. Tuunaaja voi pukeutuavaikka villeihin rokkikorkkareihin.Älä esimerkiksi yhdistele koko asuaeri seutujen puvuista. 

2
Ei haittaa, vaikket tuntisisanastoa: lautanauhoja jatykkimyssyjä. Pikkuhiljaa oppii,varsinkin virheistä. 

3
Perinteisesti kansallispuvunkanssa ei käytetä meikkiä,mutta tuunaustyylissä voi meikataniin kuin hyvältä tuntuu. 

4
Etsi tuunattuja kansallispuku-ja sosiaalisesta mediastatunnisteella #tuunaamunperinne.Katin kansallispukuporukka löytyyInstagramista nimellä Tanhukara-vaani. Facebookin Kansallispuku –Folkdräkt -ryhmästä löytyy asian-tuntemusta. 

5
Liity tanhuporukkaan. Löydätiloa, inspiraatiota ja samastaaiheesta kiinnostuneita kavereita. 

Musta on rauhalli-

nen taustaväri

kansallispukutyylin

kirjavuudelle. Katin

Latviasta ostettu

leveä vyö toistaa

samaa tyyliä ja

värimaailmaa kuin

suomalaiset kan-

sallispuvut. 

Farkkuhaalarin

miehustan kaari

toistaa kansallis-

pukujen liivien

muotokieltä. Siksi

sen kaveriksi sopii

kansallispuvun

paita. Laukku on

merkiltään Lola

Ramona. 



Pukeudun aina leikki-
sästi, joten kansallis-
puvun osat sopivat

tyyliini hyvin.

AMITEN INNOSTUIT KANSALLISPUVUISTA?

Minulla on tanhumenneisyys, mutta pidin niitä muistoja

pitkään kaapissa. Pikkuhiljaa kansallispuvut tulivat ta-

kaisin elämääni, aluksi musiikin kautta. Kaustisen kan-

sanmusiikkijuhlilta mukaani tarttui uusi tanhuhulluus

sekä ylpeys siitä, että olen ”jostakin kotoisin”. (Mikä olisi

Katin ”kotipuku”? Mitä osia omistaa siitä?)

MISTÄ LÖYDÄT TUUNATTAVIA KANSALLISPUKUJA?

Hyväkuntoiset kansallispuvut voivat maksaa tuhansia

euroja. Aina löytyy kuitenkin ihmisiä, jotka eivät näe pu-

kunsa arvoa ja haluavat vain saada sen eteenpäin käyt-

töön. En mielellään tuunaisi hyväkuntoista, kokonaista

pukua. Rikkinäisestä puvusta voi aina pelastaa osia. Isosta

saa aina pienemmän ja pienestäkin usein isomman, kos-

ka puvuissa on reilut saumanvarat.

MITEN VALITSET PÄIVÄN ASUSI?

Joskus kaipaan asuuni jotain rohkaisevaa, toisinaan taas

pehmentävää. Lastenmuskarikeikalle leikilliset kansal-

lispukuasut sopivat hyvin. En juuri mieti, mitä muut pu-

keutumisestani ajattelevat. Joskus on silti pakko pukeu-

tua pätevyyteen. Lapseni vanhempainillassa tunsin, ettei

minua otettu kovin vakavasti, kun olin pukeutunut pit-

kiin peppisukkiin ja palmikoinut hiukseni lettisaparoille.

Musta on hyvä taustaväri, jonka kanssa värikkäät kan-

sallispuvun osat sopivat yhteen. Itse en yhdistäisi glitteriä

tai pinkkiä kansallispukuihin, mutta sääntöjä ei oikeas-

taan ole.

MINKÄLAISTA PALAUTETTA KUULET PUKEUTUMISESTASI?

Yhdistely alkaa olla kansallispukupiireissä jo tuttua. Aja-

tellaan, että on hyvä, että kansallispukuja ylipäänsä käy-

tetään. Muutama vuosi sitten Kaustisilla keräsin pitkiä

katseita, kun olin yhdistänyt kansallispuvun yläosan ly-

hyeen hameeseen. Toisaalta palvelutalossa, jossa käyn

työkeikalla, mummot kommentoivat usein positiivisesti

ja muistelevat omaa nuoruuttaan.

MILLOIN KÄYTÄT KOKONAISTA KANSALLISPUKUA?

Joskus esimerkiksi rippi- ja ylioppilasjuhlissa tai häissä.

Kansallispuku on kuitenkin tosi kuuma kesällä, joten

usein vaihdan sen juhlien edetessä bilemekkoon. Talvella

taas villainen hame alushameen ja paksujen sukkahou-

sujen kanssa lämmittää ihanasti. �

Peräpohjolan

puku on Katin

ensimmäinen

melkein täy-

dellinen puku.

Vain tykkimys-

sy puuttuu.

Koru ei ole

kuulu pukuun

alun perin,

mutta Katin

mielestä

kansallispuku-

jen riemu jää

kokematta, jos

pelkää liikaa

virheitä. 

Katin ystävä ompeli

värikkäistä kan-

kaista taskuja,

jotka ovat saaneet

mallinsa kansallis-

puvuista. Niissä

kännykkä ja avai-

met kulkevat käte-

västi. 

K Ä N N Y K K Ä K U L K E E K ÄT E VÄ S T I

K A N S A L L I S P U V U N TA S K U S S A .

Ystävän kirjailemas-

sa Tanhuneito-

liivissä on rock-

henkeä. Hame on

ostettu ketjuliik-

keestä. Paita muis-

tuttaa kansallispu-

kujen rekkopaitoja,

mutta on tehdasval-

misteinen ja löyty-

nyt kirpputorilta. 

Keski-Suomen

puvun hameen

kanssa Kati pukee

saapikkaat tai kumi-

ankalla koristellut

kumisaappaat. 

Keski-Suomen

hame sai seurak-

seen kirpparilta

ostetun neuleen

sekä valkoiset

neuleasusteet. 

Kansallispukuhar-

rastus on lisännyt

Katin intoa muoka-

ta asuista oman-

laisia. 


