Satu Ojala

Onko käsityö
sinun elämässäsi?

T

ämän lehden lukijoiden
kanssa
aiheesta ei synny
kummoistakaan keskustelua.
Sinä ja minä osaamme
kertoa omaan elämäämme liittyvästä käsityöstä
vaikka heti herättyämme. Mutta meidän on
yhdessä pidettävä asiaa
vireillä, koska kaikki eivät
sitä enää ajattele.
Asia on kuitenkin tärkeä eikä se suurenakaan
mielenilmaisuna vahingoita ketään.
Taito ry:n toiminnanjohtaja
Marketta
Luutonen
muistuttaa
aiheellisesti
kirjoituksessaan toisaalla tässä
lehdessä siitä, kuinka
paljosta käsityötä on
kiittäminen yhteiskunnan rakentamisessa.
Keskustelu lasten kädentaitojen
oppimisen
tärkeydestä ja käsin tekemisen hyvää tekevästä
vaikutuksesta henkiseen
hyvinvointiimme
ovat
äärimmäisen tärkeitä.
Minua pelottaa ajatellakin tulevaisuutta, jolloin arkiset taidot, kuten
vaatteiden
ja
oman
kodin korjaaminen, ovat
kadonneet. Se että näitä
tehtäviä varten täytyy
palkata ammattilainen,
ei kuulosta edes työllisyystilanteen
näkökulmasta hyvältä.
Miten vähissä varoissa
oleva saisi samat palvelut?
Taloudellinen asema ja
kätevyys eivät kulje käsi
kädessä. Kyllä kädentaidot ovat välttämätön
kansalaistaito
samoin
kuin liikunta on tärkeä
kansan terveydelle. Käsin
tekeminen harjaannuttaa ihmistä tarttumaan

toimeen ja antaa uskallusta yrittää oli kyseessä
sitten perunan kuoriminen tai lampun vaihto.
Käsin tekemiseen on
usein liitetty hiljainen
yksin puurtaminen pois
lukien käsityön opettaminen. Varsinainen työvaihe on ollut keskittymistä.
Sillä on myös hyvää
tekevä vaikutus. Sitäkin
pitäisi osata arvostaa
huomattavasti
enemmän.
Ihminen voisi olla itsensä kanssa edes joskus ja
keskittyä.
Mutta silti käsityö on
muuttunut
enemmän
sosiaaliseksi
tapahtumaksi kuin keskittymiseksi. Kurssit ovat vuosia
kasvattaneet suosiotaan
hieman
yksityisemmän
työpajatekemisen
kustannuksella.

Kiikoislainen Salme Halminen on ollut markkinoilla mukana yli 20 kertaa. Tarjolla oli taidokkaita
pitsinnypläystöitä.

Helena Vienolan luukoruja
Kiikoisista.

25 vuotta Kalatorin
käsityöläismarkkinoita
Kalatorin käsityöläismarkkinat
järjestettiin ensimmäisen kerran 24 vuotta sitten. Heinäkuussa olivat siis järjestyksessä 25. markkinat. Taito Satakunta ry on ollut organisointivastuussa alusta asti ja tehnyt
tiivistä yhteistyötä kaupungin
kulttuuritoimen kanssa.
Ensimmäisiä käsityöläismarkkinoita olivat suunnittelemassa silloinen Rauman
kulttuuritoimenjohtaja Birgit P. Jaakola ja raumalainen
käsi- ja taideteollisuusalan
opettaja Merja Kasanen,
joka tuolloin oli myös
yhdistyksen palveluksessa.
Yhteistyö käsityöyrittäjien
kanssa on vuosien saatossa
ollut Taitokeskus Rauman
vastaavan neuvojan Helena
Kuivasen harteilla.
Pitsiviikko tapahtumana
oli jo tunnettu ja paikkansa ansainnut, kun käsityöläismarkkinoita ryhdyttiin

Meilläkin kudonnan työpajoissa on useita työpisteitä ja niissä voi työskennellä useampi yhtä aikaa,
vaikka työt ovat yksilöllisiä.
Jutustelu on suotavaa
ja voi tulla kaverin kanssa
tekemään käsitöitä vaikka vierekkäin.
Tulevan syksyn aikana
yhdistyksessämme
järjestetään
näiden
vakiintuneiden
”käsityökokousten” eli kurssien lisäksi tapahtumia,
joissa mukaan tulevat
ihmiset voivat tuntea
yhteenkuuluvuutta jopa
suureen valtakunnalliseen joukkoon.
Käsityön avulla voi tehdä hyvää itselle ja muille.
Käsityöstä iloa elämään!

suunnittelemaan. Kotiseutuneuvos Birgit P. Jaakolan
mukaan tavoitteena oli tarjota käsityötä monipuolisesti
yleisölle. Alkuaikoina myyjien lisäksi Kalatorilla oli myös
työnäytöksiä. Elinkeinoelämä otettiin yhteistyöhön
mukaan ja muun muassa
ravintolat ryhtyivät huomioimaan Pitsiviikon omassa
tarjonnassaan.
Samaan aikaa järjestettiin
myös pukusuunnittelukilpailu, jonka tarkoitus oli innostaa ihmisiä pitsin käyttöön
pukeutumisessa.
Mustan
Pitsin yönä oli sitten mahdollisuus pukeutua pitsiin ja
liittyä yhteiseen kulttuurielämykseen – käsityöläismarkkinoiden ja muiden tapahtumien tunnelmaan.
Nykyään kaksipäiväisille
Kalatorin käsityöläismarkkinoille osallistuu viitisenkymmentä käsityöläistä.

Hanna-Leena Rossi
toiminnanjohtaja
TaitoSatakunta ry

Kankaanpainantaa tekevä Tiitu Leppänen Salon Muurlasta on
osallistunut markkinoihin joka vuosi.

Tutustu erilaiseen
käsityölehteen
– LÖYDÄ OMA
TAITOSI !
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Löydä

Taito-lehti on jo yli sadan vuoden
ajan kertonut suomalaisesta käsityöläisyydestä. Taito keskustelee
alan ilmiöistä, kertoo osaavista
ammattilaisista ja intohimoisista
harrastajista. Lehden sivuilla
tapaat tuoreet tekijät ja vanhat
konkarit sekä heidän tuotteensa.
Taito on enemmän kuin pelkkä
käsityölehti, se on ikkuna suomalaisen käsityön maailmaan.

oma Taito.fi
Taitosi
!

Käsityöläisen kruunun saanutta Marja-Liisa Metsälammia (kesk.)
onnittelivat toiminnanjohtajat Hanna-Leena Rossi ja Marketta
Luutonen.
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Taito Satakunta ry:n jäsenille

PERINTEINEN KÄSITYÖLÄISTEN

jäsenhinta

25 €
6kk

25 € / 6 kk kestotilauksena.

JOULUTORI

Kulttuuritalo Posellissa Raumalla
LAUANTAINA 14.12. KLO 10–15
SUNNUNTAINA 15.12. KLO 11–15
Rauman Lännen Marttojen kahvio.

Normaali kestotilaushinta 29 € / 6 kk.
Kuusi värikästä numeroa vuodessa.

Tiedustelut

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

Taitokeskus Rauma
puh. 02 824 1712 tai
rauma@taitosatakunta.fi

www.taito.fi
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Merihenkisyys näkyy käsityöläistorilla. Keramiikkapaja Kruukun
veneitä Huittisista.
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