Taito-kanava
N

yt kanavallamme alkaa
uusi sarja: Neuvojat.
Innostusta,
jännitystä,
huikeita suorituksia ja suuria
tunteita. Tule sinäkin seuraamaan käsityön ammattilaisten
arkipäivää!
Ensimmäinen osa.
Taitokeskusten
neuvojat
kokoontuvat palaveriin. Pääsemme seuraamaan kulissien
takaista työtä. Miten he tekevät sen? Löytävät uusia ideoita?
Osaavat aina vain uusia käsitöitä? Neuvojat ovat aamukahvilla. Kerrotaan hurjia kokemuksia joulua edeltävistä viikoista.
Töitä paiskittiin aamusta iltaan
ja tulosta syntyi. Suuret määrät
kynttilöitä, kransseja, mattoja, koruja. Neuvojat kertovat
innoissaan, kuinka he tsemppasivat epäluuloisetkin tekemään
upeita käsitöitä.
Mainoskatko.
Siirrytään varsinaiseen palaveriin. Käydään läpi uusia työtapoja, uusia käytäntöjä, keskustelua, ajatusten vaihtoa.
Siirrytään Taitopiiriin ja opiskellaan uusia tekniikoita yhdessä
ja me-hengessä.
Aihe on linkkikorut. Päivä

päättyy ja neuvojat kantavat
materiaalisäkkejä posket punaisina autoihinsa. Huudellaan
kannustushuutoja, ja kohta
autot surahtavat liikkeelle jättäen vain hiljalleen laskeutuvan
lumipilven jälkeensä. Neuvojat
ovat lähteneet kohti taitokeskuksia. Seuraavassa jaksossa
tapaamme myös asiakkaita.
Toinen osa supersuositusta sarjasta Neuvojat.
Tapaamme tänään uuden asiakkaan ja kurssilaisia. Mimmi on
uusi asiakas, joka kertoo meille
tarinansa. Alussa oli vain negatiivisia ja vääriä luuloja omista
taidoista. Hän päätti kuitenkin
selättää ne ja haastaa itsensä.
Neuvojan turvallinen olemus riisuu Mimmin heti aseista ja päästään asiaan. Mimmi
päättää kokeilla koruja, joihin
on sopivasti materiaalit tarjolla. Salaa hän paljastaa meille,
että on vielä vähän arka, mutta
aikoo yrittää.
Mainoskatko.
Kymmenen kurssilaista pelmahtaa ovesta sisään. Suuri
osa on ollut ennenkin taitokeskuksessa ja loput ovat kuulleet
hyviä juttuja kursseista.
Aihe on kranssit. Materiaale-

ja pöyhitään. Neuvoja on elementissään. Hänellä on kuusi
kättä ja silmät selässäkin. Kun
työ alkaa sujua, alkaa juttukin
luistaa. Naurua. Välillä neuvoja
antaa meille tilannekatsauksen.
Yksi kurssilaisista käy ihailemassa Mimmin koruja. Kohta
kaikki kymmenen ovat Mimmin
ympärillä kyselemässä. Mimmi
kertoo meille, kuinka kurssilaiset pitivät häntä mestarina ja
kyselivät häneltä koruista – siis
häneltä. Mimmi herkistyy ja me
vollotamme kotisohvalle pelkästä empatiasta.
Kurssilaiset lähtevät riehakkaan iloisina ja kehuja huudellen kotiin. Neuvoja tekee meille
yhteenvedon ja kertoo, kuinka
tuttua tämäkin taas oli - hieno
päivä kerta kaikkiaan.
Lopuksi ylävitonen työkaverin kanssa. Seuraavassa jaksossa
pelastamme asiakkaan tilausloimen.
Toisinaan katson eri ammateista
kertovia tosi-tv-sarjoja. Poliiseista,
moottoripyöräntekijöistä,
tavaroiden keräilijöistä, talojen
rakentajista… Ensin ne ärsyttävät, mutta imevät kuitenkin
mukaansa. Varsinkin amerikkalaiset osaavat vedota tuntei-

siin. Sarjoissa tekijät kuvataan
sankareiksi. Ihmiset hymyilevät
näiden ammattilaisten työn
tuloksena. Kaikki halaavat, kannustavat toisiaan ja paiskaavat
koko ajan kättä toverillisesti. Ja
minä vollotan kotisohvalla.
Ihailen sitä tapaa, jolla arki-

nen työ nostetaan merkittäväksi.
Pysykää kanavalla ja Neuvojien seurassa Taitokeskuksessa!
Hanna-Leena Rossi
päätoimittaja /
toiminnanjohtaja

KURSSEJA LAPSILLE JA NUORILLE
Hanna-Leena Rossi

Lomakursseilla saa kokeilla monenlaisia
hauskoja ja helppoja käsityötekniikoita
ja tutustua erilaisiin materiaaleihin ja
väreihin.
Kurssien sisällöt vaihtelevat eri
taitokeskuksissa.
Kurssit on tarkoitettu sekä tytöille,
että pojille.
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HIIHTOLOMAKIVAA KÄSILLÄ
NOORMARKKU 20. ja 21.2. klo 10 – 15
20 € + materiaalit
PORI
22. ja 23.2. klo 10 – 14
20 € + materiaalit
KESÄKIVAA KÄSILLÄ
HUITTINEN
ma – ke 25. – 27.6. klo 10 – 15
35 € + materiaalit
KANKAANPÄÄ ma 4.6. – pe 15.6. klo 10 – 15
100 € + materiaalit
ma 18.6. – pe 29.6. klo 10 – 15
90 € + materiaalit
NOORMARKKU ma – to 4. – 7.6. klo 10 – 15
40 € + materiaalit
ma – to 11. – 14.6. klo 10 – 15
40 € + materiaalit
ma – ke 18. – 20.6. klo 10 – 15
30 € + materiaalit
PORI
ma – to 4. – 7.6. klo 9 – 14
40 € + materiaalit
ma – to 11. – 14.6. klo 9 – 14
40 € + materiaalit
ma – ke 18. – 20.6. klo 9 – 14
30 € + materiaalit
RAUMA
ma – to 4. – 7.6. klo 10 – 15
40 € + materiaalit
ma – to 11. – 14.6. klo 10 – 15
40 € + materiaalit
ma – to 18. – 21.6. klo 10 – 15
40 € + materiaalit

SASTAMALA

ma – ke 4. – 6.6. klo 10 – 13
25 € + materiaalit (6 – 10-vuotiaat) *
ma – ke 4. – 6.6. klo 10 – 14
25 € + materiaalit (11 – 16-vuotiaat) *
ma – ke 11. – 13.6. klo 10 – 13
25 € + materiaalit (6 – 10-vuotiaat) *
*järjestetään yhteistyössä Sastamalan
Opiston kanssa, www.sastamalanopisto.fi

KESÄKIVAA KANGASPUILLA
Kurssilla oppii kutomaan ihan oikeilla kangaspuilla esim. poppanaa ja mattoa. Töiden raidoitukset suunnitellaan itse.
Ikä / pituussuositus: 10 v. / 140 cm.
Kutominen sopii sekä pojille, että tytöille.
HUITTINEN
ma – ke 4. – 6.6. klo 10 – 15
35 € + materiaalit
ma – ke 11. – 13.6. klo 10 – 15
35 € + materiaalit
SASTAMALA
ma – ke 4. – 6.6. klo 10 – 14
35 € + materiaalit
ma – ke 11. – 13.6. klo 10 – 14
35 € + materiaalit
ma – ke 25. – 27.6. klo 10 – 14,
35 € + materiaalit

