Kolme toivomusta
Tässä taannoin koin turhautumista
kännykkäni
kanssa. Myyjän kanssa
emme täysin ymmärtäneet toisiamme ja PINkoodini oli muuttunut.
Ensimmäinen väärä PIN
sai minut epäilemään,
että näppäilin huolimattomasti. Toinen PIN. Apua!
Nyt tässä on oikeasti
jotain hämminkiä. Kaksi
on menetetty – yksi jäljellä. Mikä onkaan se yleisin aloitus PIN vai sotkiko
myyjä numeroiden järjestyksen?
Neljä numeroa ja puhelin kiinni! Sunnuntaiaamu
ja puhelin poissa pelistä.
Ei auta huuto eikä kapulan
seinään heittäminen.
En ole ollut yhtä turhautunut ja kiukkuinen vuosiin.
Jos en olisi ostanut uutta
puhelinta… Minähän aina
sanoin, etten halua älypuhelinta. Puhelin oli syytön,

mutta kuitenkin kaikkeen
syypää. Se oli koko jutun
ydin.
Kehittelin
kymmeniä
piikikkäitä tarinoita mielensäpahoittajan tapaan
purkaessani höyryä kävelylenkillä.
Tilanne oli kuin kansansadussa ”Kolme toivomusta”, josta myös Mauri
Kunnas on kehitellyt riemukkaan version. Vähän
sadun tapaan minullekin
ilmestyi hyvä haltija, mutta
vasta lopussa, sukulaistytön muodossa. Asia ratkesi
hänen järkeään käyttämällä. Mutta voi niitä kiukkuisia tunteja, jotka nostivat
verenpainettani.
Minun piti saada tuntea
olevani hyvä jossakin. Rauhoituin suunnittelemalla
silkkikankaan
värjäystä.
Kohta on Taidon ja käsityön viikko ja sen teemana ovat pitsit. Aion

painaa pitsikuvioita värjätylle silkille. Osaan värjätä,
mutta loput taidot menen
omaksumaan taitokeskukseen.
Käsitöiden
tekemisestä
saan onneksi onnistumisen tunteita. Hallitsen
tämän – en siis ole aivan
toivoton.
Ehdotan että työpaikoilla ja koulussa saa pitää
mukanaan omaa mieluista
käsityötä. Sen voisi ottaa
esille, kun tuntuu vaikealta
tai on tylsää.
Tähänhän on selvä tilaus,
kun katsotte vaikka kokouskavereiden käytöstä. He
näpelöivät lyhyenkin kokouksen aikana puhelintaan.
Lapset ja nuoret haluaisivat näpelöidä kännykkää,
mutta joutuvat tyytymään
tunnin häiritsemiseen, kun
kännykät on kielletty. Alakoululaisista
pahimmat
saavat notkua ison jump-

papallon tai ilmatyynyn
päällä.
Ihmisen pitää saada touhuta, koska se rauhoittaa
ja saa hänet keskittymään
paremmin. Ja vaikeankin
asian äärellä voi saada
onnistumisen
tunteita
ja asian omaksuminen
käy helpommin. Näin on
sanonut professori Minna
Huotilainen työterveyslaitokselta.
Pidän käsityön mukana,
jos vaikka puhelimeni ihan
oikeasti tilttaisi. Suosittelen
tätä myös sinulle taitaville
älypuhelimen käyttäjälle.
Jaa estoitta käsityöonneasi. Uskalla tehdä myös
virheitä. Virheitä tekemällä
saa uusia ideoita ja oppii,
että PUK-koodia ei enää
tällä vuosituhannella tarvitse tilata.
Hanna-Leena Rossi
toiminnanjohtaja
Taito Satakunta ry

Pitsi antaa eloa
astioihin ja
koruihin
Pitsit ovat kevään
Taidon ja käsityön
viikon teema. Taitokeskuksissa pitsejä
tehdään eri tekniikoin
ja monista erilaisista materiaaleista.

Myös monet käsityöyrittäjät ovat innostuneet pitsistä tai pitsinomaisista tuotteista.
Sirpa Luukkonen tekee
keramiikkaa.
Keveyteen
viittaava pitsikuviointi olemukseltaan raskaammassa
keraamisessa tuotteessa
muodostaa mielenkiintoisen kokonaisuuden.
Lautaset ovat kooltaan
11 x 11 cm ja 11 x 14 cm.
Sirpa Luukkonen valmistaa
niitä myös suuremmassa
koossa esim. 20 x 20 cm ja
27 x 27 cm. Suuremmissa
lautasissa on myös pienet jalat, jolloin tuote on
käytännöllisyytensä lisäksi myös veistoksellinen.
www.sirpaluukkonen.fi

VERHO LÖYSI
UUDEN ELÄMÄN

Tiia Kirjavaisen näkemys Kasin ratikasta.
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Tiia Kirjavaisen korujen
idea on pitsiverho uusiokäytössä. Hienostuneissa
Kuura-koruissa pitsi on
suojassa koruhartsin sisäl-

Sirpa Luukkosen keraamisia vateja äidin pitseistä.
lä. Muiden pitsikorujen
pinnassa on vedenkestävä
käsittely. Pitsikorvakoruissa
on hauskoja nimiä ja muotoja myös liikaa hempeyttä
karttaville. Miten olisi vaikka ”Musta Kasin Ratikka”?
Pitsikorut ovat mustia tai
valkoisia korvakoruja, jois-

sa on useampi kiinnitysja
materiaalivaihtoehto.
Kuura-koruja Tiia Kirjavainen valmistaa mustina ja
valkoisina, korvakoruina ja
riipuksina. Pitsikoruja on
myynnissä mm. Ihanien
tavaroiden kaupassa. www.
reisu.fi

