Hyvä arki
L

oppukeväästä kuulin uutisen.
Organisaatiomuutoksia
tehdään kuulemma Euroopassa
eniten juuri Suomessa. Kolmen vuoden sisällä yli puolet suomalaisista
on kokenut työssään suuren organisaatiomuutoksen. Pienempiä muutoksia ei siis uskalla edes laskeskella.
Nämä organisaatiomuutokset kuulemma aiheuttavat melkoisesti tuskaa organisaatioissa. Seuraa työuupumusta, mutta silti muutos viehättää toteuttajia itseään hyvin paljon.
Toteuttajat eivät oletettavasti koe
muutoksen tuomia haittoja.
Samaisessa uutisessa todettiin,
että organisaation muutoksen sijasta tulisi keskittyä useammin arkipäivän ongelmien ratkomiseen.
Todellako? Oliko tämä meille uutinen?
Mihin meissä on kadonnut se lapsi,
joka uskaltaa kommentoida keisarin
uusia vaatteita? Arkipäivän ongelmathan ovat juuri sitä tavallista

työtä parhaimmillaan. Tarvittiinko
tähän tutkimus? Tehtäisiinkö vielä
asiakaskysely asiasta vai olisiko laivaseminaarin paikka?
No, jos organisaatiomuutokset
ovat lisänneet työpahoinvointia ja
kiirettä, voisiko arkipäivän ongelmien ratkominen lisätä työhyvinvointia?
Kun ongelma, tai kauniimmin
haaste, on ihmisen hallittavissa ja
ratkaistavissa, eikö se kasvatakin
itsetuntoa? Ihminen on ikään kuin
arkiongelmien niskan päällä. Tuntee
itsensä riittäväksi, jopa hyväksi ja
loistavaksi.
Varmasti käsin tekeminenkin on
niin rentouttavaa, koska ihminen
hallitsee sen. Pääsee voittajaksi ja
näkee työnsä tuloksen. Silloin tällöin joku väittää, ettei osaa tehdä
jotakin. Sellainen ihminen on varmaan jossain muualla peloteltu. Kyllä ihminen käsitöiden kanssa aina
pärjää. Ja niitä tekemällä saa joten-

kin ihmeellisellä tavalla maailman
hallintaansa. Tämä pätee varmasti
moniin muihinkin arkipäivän asioihin: ruuanlaittoon, siivoukseen ja
ihan vain arkiseen työn tekemiseen.
Lapsille arkipäivän hyviä asioita
opettavat toivottavasti vanhemmat
ja muut aikuiset eri rooleissaan.
Mutta aikuisetpa joutuvatkin tekemisiin arkipäiväisissä asioissaan usein
toisen aikuisen kanssa. He kohtaavat
asiakaspalvelijoita. Toivottavasti ne
ovat hyviä tilanteita molemmin puolin. Molemmat kohtelevat toisiaan
ystävällisesti ja keskittyvät yhteisen
asian ratkaisemiseen. Ainakin näin
sen pitäisi mennä.
Meille asiakkaat tulevat aina iloisella mielellä ja siitä on hyvä edetä.
Meillä on totuttu ratkomaan arkipäivän ongelmia suurten organisaatiomuutosten sijasta. Joskus harmistun joutuessani tekemisiin muiden
organisaatioiden organisaatiomuutosten kanssa. Miltä kuulostaisi, jos

meidän neuvojamme tai myymälöidemme työntekijät sanoisivat
”Valitettavasti meillä on nyt tämä
organisaatiouudistus, uusi ohjelmisto, kassajärjestelmä kaatunut, EU
hajonnut, meteoriitti iskenyt, kahvi
loppunut…”
Onneksi meillä uudistus-sana tarkoittaa hyviä asioita: käsityökoulu on
alkanut Kankaanpäässä, uusi tumppumalli on tulossa, taitokeskukset
esittelevät jälleen uudet Tekemisen
iloa! -mallit, Herra Hakkaraisen talo
sai keväällä vihdoin uudistuksensa
ja Taito Shop Pori kehittelee matkailuyhteistyötä. Nämä uudistukset
kohdistuvat myönteisinä myös asiakkaisiin.
Eletään yhdessä hyvää arkea ja
kohdellaan toisiamme ystävällisesti.
Hanna-Leena Rossi
toiminnanjohtaja
Satakunnan
käsi- ja taideteollisuus ry
Riitta Eeronheimo
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Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

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

Taito kansissa – elämä käsissä

Kierrätettyä koreutta kaulalle
ohje

TAITO-lehti on jo yli satavuotias klassikko, joka elää
tiukasti tässä ajassa ja ilmiöissä. Taito on iso lukuja tekemispaketti, tietoa kädentaitoalasta laidasta
laitaan. Hyppään mukaan aitoon tekemiseen!

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

Auton
hierovan
istuinpäällisen
puuhelmistä
valmistettu
helminauha

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

Ohje:
Taito Uusimaa/
Marjo Vainio
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Tarvikkeet:
30 kpl (tai haluttu määrä
korun pituuden mukaan)
auton hierovasta istuinsuojasta purettuja puuhelmiä
kuviollista tai yksiväristä
ohutta kangasta, esim. silkkihuiveja, vuorisilkkiä, vanhoja kravatteja
kankaan väristä ompelulankaa
puuhelmien väliin pieniä
lasihelmiä (helmen reiän halkaisija väh. 4 mm tai ompelulankaa, esim. Helmilankaa
nro 8)
Työvälineet
ompelukone
sakset
silmä- ja parsinneula
hakaneula
Ohje:
– leikkaa

valitsemastasi

kankaasta täysvinoon langansuuntaan n. 6 cm leveä suikale, suikaleen pituus hieman
enemmän kuin helminauhan
haluttu pituus (haluttu pituus
+ 20 cm + solmimisvarat) ja
jos teet helmien väliin solmun
niin pituus reilusti enemmän
( n. 1,5 m)
– ompele kangassuikale
tuppiloksi, tuppilon leveys
1,5-2 cm, ohuissa silkkikankaissa suikaleen valmis leveys saa olla 1,5 cm, hiukan
paksummissa kankaissa 2
cm, venytä kangasta hiukan
ompelun aikana
– käännä tuppilo hakaneulan avulla oikein päin
– pujota tuppilon sisälle,
keskelle ensimmäinen puuhelmi
– pujota tuppilon päälle
lasihelmi, tee tuppiloon tiukka solmu tai ompele helmen

viereen tiukka rengas värikkäällä helmilangalla
– pujota helminauhaan
aina vuorotellen puuhelmi
ja kiristä puuhelmen jälkeen
kangas lasihelmellä, solmulla
tai värikkäällä langalla, jatka
molempiin suuntiin kunnes
helminauha on halutun mittainen
– voit jättää helminauhan
molempiin päihin solmimisnauhat, käännä silloin tuppilon päistä saumanvarat nurjalle ja ompele päät käsin
– voit myös liittää helminauhan päät yhteen, kiristä
silloin kangas puuhelmien
reunoilta ja ompele helminauha yhteen, piilota ommel
välihelmen
sisälle,
tee
ommel solmun viereen tai
peitä se värikkäällä helmilangalla, piilota saumanvarat
puuhelmien sisälle.

