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Helena Vienolan tuotteissa vanha perinne ja uusi tekniikka lyövät kättä toisilleen.

Markkinoilla Tallinnassa
Käsityöharrastus on
edelleen nousussa.
Käsitöiden tekeminen tarjoaa rentouttavan vastapainon
kiireiselle työelämälle ja turvallisuuden tunteen kaiken
tämän globalisaation keskellä. Lisäksi vaikutuksensa on
varmasti myös nykymuodilla, jossa käsityön jälki – reilut saumat, näkyvät pistot,
tunnistettavat langat ja silmukat, käsin ommellut kirjonnat ym. – saavat näkyä.
Viime vuosina on perustettu monia uusvanhoja
ompeluseuroja, lankapiirejä
ja kehruukerhoja ja netistä
löytyy lukematon määrä erilaisia käsityöblogeja.
Yksi tämän ajan ilmentymä on käsityömatkailu, joka
Suomesta suuntautuu suurelta osin etelänaapuriimme
Viroon. Mennään joko muutaman päivän käsityökurssille tai päivän–kahden matkalle, jonka aikana tutustutaan
Viron käsityöperinteeseen ja
hankitaan käsityötarvikkeita:
erilaisia työkaluja, lankoja,
villaa...

päiväisille Martin markkinoille Käsi- ja taideteollisuusliitto
Taito ry valitsi puulinnunvuolija Joel Nokelaisen sekä
luusta ja sarvesta aterimia ja
koruja valmistavan kiikoislaisen Helena Vienolan.
Perinteinen käsityö eri
puolilta Eurooppaa oli esillä
todella näyttävästi, monipuolisesti ja runsaasti. Kävijä
sai tutustua uppo-outoihin
tekniikoihin, erilaisiin materiaaleihin ja todella taitavasti
tehtyihin ja viimeisteltyihin
tuotteisiin, joita voi myös
ostaa mukaansa.
Markkinat olivat upea
tilaisuus
käsityöläiselle
päästä muiden eurooppalaisten käsityöläisten joukkoon tekemisineen ja tuotteineen!
Monet maidensa edustajat valmistivat tuotteitaan
täysin perinteidensä mukaisesti, niin kuin aina on tehty. Helenan tuotteet poikkesivat joukosta edukseen
perinteeseen pohjautuvina,
mutta osin uusin tekniikoin
tehtyinä uudenlaisina tuotteina.

Hopealuu
Helena Vienolan Kiikoisissa
toimiva yritys valmistaa käsityönä tuotteita pääasiassa
hirvensarvesta ja -luusta.
Suosituimpia
tuotteita
ovat erilaiset työkalut, muun
muassa muinaispuukko, sieniveitsi, kinnasneula, taittoluu ja nyörihaarukka. Lisäksi
korut ovat suosittuja, kuten
riipukset, rintakorut, viikinkikorut, huivinpidikkeet ym.
Luuta ja sarvea työstetään
sahaamalla ja kaivertamalla
ja värjätään kasviväreillä mm.
veriseitikillä. Helena yhdistää
näihin usein laavasta ja magnesiitista valmistettuja helmiä.
Keskiajan taide ja ornamentiikka kiehtovat Helenaa ja usein viikonloput
kuluvatkin keskiaika- ja muinaistapahtumissa ja toreilla
myymässä tuotteita.

yksin puurtamista
Käsityöläisyys on paljolti
yksin puurtamista. Helenalla
on apunaan puolisonsa Seppo, joka hankkii hirvenluut ja
-sarvet ja tekee materiaalien

kanssa raaemman työn. Hän
on oppinut tunnistamaan
materiaalien erot ja sopivuuden eri töihin.
Markkinoinnissa Hopealuu on ollut mukana Juureva
– satakuntalaista muotoilua
-hankkeessa, jonka mallistoa
toteuttaa yhdeksän satakuntalaista taidekäsityöyritystä.
Lähes 20 vuoden kokemus
ja kehitystyö työvälineiden ja
työstötapojen parissa ovat
johtaneet siihen, että nyt on
hyvä aika opettaa toisia ja
siirtää tekemisen mukanaan
tuomaa oppia toisille. Yhdessä tekemällä kaikki saavat
uusia kokemuksia ja uudet
materiaaliyhdistelmät syntyvätkin usein yhdessä pohtimisen ja kokeilujen kautta.
Sastamalan Opiston Kiikoisten osastossa alkoi
24.1.2012 Luutöiden alkeisja jatkokurssi, jonne voi vielä
lähteä mukaan ja tutustua
luu- ja sarvitöiden kiehtovaan maailmaan!
Teksti ja kuvat:
Taina Niemi
Sastamalan opiston
Kiikoisten osastonjohtaja

Taulu Marja-Liisa Metsälammi

PerinteiSet KALAtOrin
KäSityöLäiSMArKKinAt
PE 27.7. klo 14-22 ja LA 28.7. klo 10-16
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Taitokeskus Rauma

Lensunkatu 4, 26100 Rauma
puh. 02 824 1712
www.taitosatakunta.fi

Martin markkinat
Tallinnassa
Martin markkinat on Viron
suurin käsityöalan ja kansanomaisen elämäntavan esittelytilaisuus. Sinne järjestetään
paljon käsityömatkoja myös
Suomesta.
Vuonna 2011 Tallinna oli
koko Euroopan kulttuuripääkaupunki. Siksi Martin
markkinoille oli kutsuttu
mukaan käsityöläisiä myös
muista Euroopan maista
esittelemään ja myymään
kansanomaisia käsityötuotteitaan tunnustettujen virolaisten mestarien rinnalle –
kaksi edustajaa joka maasta.
Suomen edustajiksi kolmi-

Tule mukaan lukemaan,
tekemään ja ideoimaan!
Martin
Markkinoilla
Helena
Vienolan
korut
kiinnostivat
kävijöitä.

Satakunnan käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen
jäsenille 24 € / 6 kk kestotilauksena.
Normaali kestotilaushinta 27 € / 6 kk.

www.taito.ﬁ
Tilaukset: (03) 4246 5340 tai
tilaus@kustantajapalvelut.ﬁ
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