
Seinäjoen naislaulajat ja Pystymettäläiset
bändi vievät Seinäjoen palvelutaloille
joulutervehdyksen musiikkiesityksen

muodossa. Musiikin lisäksi haluamme antaa
jokaiselle konserttiin tulevalle asukkaalle
lämpöiset villasukat ja tähän tarvitsemme

sinun apuasi, sillä tarvitsemme 
yli 200 paria sukkia! 

Tule tekemään
villasukkia

villasukkakahvilaan
ti 15.11. ja 22.11.

Lämmintä joulua
palvelutaloihin!

Teethän villasukat
koossa 

38-39 tai 44-45,
värit ja mallin voit

valita itse!
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Suunnittelu: Taija Purola

#Hyvinpitelysukat
Sukkiin tarvitset Novita 7 veljestä tai 
Kaupunki kivijalka- paksuista lankaa, 
kahta eri sävyä
1 kerä harmaa
1 kerä murrettu punainen

Puikkoina 3-3,5 koon sukkapuikot 
tai käsialan mukaan

Koko: 36-38 ja (40-45)
Luo 12(14)silmukkaa per puikko

Joustinneule (kaavion rivit 1-6): 
1 oikein 1 nurin , tee resoria vähintään 6 kerrosta

Aloita sileä neule (kaavion rivit 7-15)
2 punaista
2 harmaata
3 punaista
2 harmaata.

Sydänkuvion kaavio viereisellä sivulla (kaavion rivit 16-24). 
(Lisää kaavioon +2silmukkaa, jos teet 14s/puikko.
Sydämen muoto ei muutu, mutta sydämien väli kasvaa).

Loppuvarsi (kaavion rivit 25-33)
3 punaista
2 harmaata
1 punainen
1 harmaa

Aloita kantalappu oman perusohjeen mukaisesti 1. ja 4. puikon silmukat yhdistäen.
24 (28)kerrosta, nurjalla puolella neuloen joka toisen silmukan > vahvennettu
kantalappu. Kavennuksissa jaa silmukat 8-8-8 (9-10-9) kavenna sivujen silmukat
niin, että keskelle jää 8(10). 
Loppu sukka normaalin perussukan ohjeen mukaisesti sileänä neuleena.
Ohje: https://poutaneulos.blogspot.com/2019/09/hyvinpitelysukat.html?m=1

Voit tehdä
villasukat

esimerkiksi
tämän ohjeen
mukaisesti!



Neulemallin jäljentäjä ja ohjeen
puhtaaksi kirjoittaja Taija Purola
toivoo saavansa tällä sukkamallilla
paljon onnea, iloa ja hyvinpitelyä
aikaan.

Seinäjoen kaupunki haastoi 
kesällä 2019 kaikki
#Hyvinpitelykampanjaan, 
jossa arvottiin rakkaus-jussipaita
uudella kuosilla. Tuttu
pohjalaispaita oli saanut
salmiakkikuvion sijasta sydämiä.

Kokeilin jäljentää jussipaidan 
kuviot näihin simppeleihin 
sukkiin. Neulominen on ollut
intohimoni useamman vuoden, 
joten jussipaitasydämen leveys 
ei tuottanut paljoa päänvaivaa.
Ensimmäiseen sukkaani kokeilin
perus langan pujottelua, mutta 
sen ansiosta sydämen kohdalle 
tuli tiukka kohta. Toisessa 
sukassa kokeilin tikapuu-
tekniikkaa, jonka ansiosta 
nilkkaosa on lämpöisempi,
pehmeämpi, joustavampi ja
sydänkuvio nousee hivenen 
sileästä neuleesta.

Oma haaveeni olisi, että
#Hyvipitelysukat sisältäisi 
tunnetta, rakkautta, kiitosta ja
kaikkea sellaista hyvää, mitä 
joko haluaisit itse saada tai 
mitä haluaisit itse ehdottomasti
jakaa jollekulle erityiselle. 

Merkitsethän tällä ohjeella 
tehdyt villasukkakuvat 
somessa tunnisteella
#hyvinpitelysukat 



Osallistu sinäkin!
Kampanjaan voit osallistua näin:

Tee villasukat koossa 38-39 tai 44-45, värit ja mallin voit valita itse. 
Laita valmiit sukat kärjistä narulla kiinni toisiinsa. 

Valmiit sukat voit tuoda viimeistään 30.11.2022
kansalaisopiston asiakaspalveluun (Kalevankatu 33, Seinäjoki) 

Asiakaspalvelu on auki ma klo 9-17, ti klo 9-12, ke-to klo 9-17, pe klo 9-15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervetuloa villasukkakahvilaan!
 

Järjestämme kaksi villasukkakahvilaa kansalaisopiston 
Tammi-kahvilassa (Kalevankatu 33, Seinäjoki) 
tiistaina 15.11. ja tiistaina 22.11. klo 18.00-20.00. 

Villasukkakahvilaan voit tulla tekemään sukkia yhdessä 
Seinäjoen naislaulajien kanssa, sekä kuuntelemaan kuoron esittämiä

joululauluja. Villasukkakahvilassa on omakustanteisesti glögiä ja makeaa. 
 

Villasukat annetaan palvelutalojen asukkaille 
joulukuun alussa musiikkiesitysten yhteydessä. 

Mahdolliset lisätiedot ja kyselyt: Anna Pellikka, anna.pellikka@seinajoki.fi
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Osallistumalla
lahjoitat

omatekemäsi
villasukat henkilölle, 
joka lahjaasi varmasti

arvostaa. 

mailto:anna.pellikka@seinajoki.fi

