Satu Ojala

TAITOKESKUS SASTAMALA 50 VUOTTA
TAITAVAT TYYPIT – NÄYTTELY 2. – 20.9.
Taitokeskuksen asiakkaiden töitä esillä
avoinna ma 9 – 18, ti – to 9 – 17, pe 9 – 15

UFO (unfinished objects)

KESKENERÄISET KÄSITYÖT 17.10. klo 16 – 21
Tule viettämään iloista iltaa vanhojen ja
uusien keskeneräisten käsitöiden kanssa,
käsityömuisteluita, pientä purtavaa.

Taitokeskus Sastamala

Asemakatu 1, 38210 Sastamala
puh. 03 511 2128

Marja-Liisa Metsälammille Käsityöläisen kruunun ojensivat Taito-Satakunnan toiminnanjohtaja Hanna-Leena Rossi ja vastaava neuvoja
Helena Kuivanen Rauman Taitokeskuksesta.

Kurssista urkeni uusi ura
Kymmenes Käsityöläisen kruunu meni
lasintaitajalle. Marja-Liisa Metsälammi oli
kruunustaan iloisesti yllättynyt.
–Tämä oli todella hieno
yllätys, huokaa Marja-Liisa
Metsälammi.
–Tiesin toki, mikä Käsityöläisen kruunu on, mutta
oletin, että saajat ovat nuoria yrittäjiä, joilla ura on vielä
edessä.
Marja-Liisa Metsälammin
yrittäjäpolku on monelle tuttu. Harrastuksesta tuli työ.
–Olin töissä Lipsasen
konttorissa, kunnes tuli se
1990-luvun alun lama. Lipsanen hiipui ja sain siirron
Tukolle. Sitten sekin loppui.
Olin 50-vuotias ja jäin työttömäksi.
Metsälammilla on mökki
Merikarvialla ja hän huomasi, että kansalaisopisto järjesti Tiffany-lasityökurssin.
–Halusin tehdä tiffany-lampun, mutta se ei käynytkään
ihan käden käänteessä. Otti
aikansa ennen kun sain lasin
edes rikki. Kun työ lähti sujumaan, tein kurssiin liittyviä
lasitöitä, mutta sitä tiffany-

lamppua ei kuulunut ensimmäisen vuoden ohjelmaan.
Niinpä tein sen omin päin.

oppilaasta
opettajaksi
Marja-Liisa Metsälammi
innostui lasitöistä niin paljon,
että teki tiffany-töitä jo muillekin. Hän hankki kotiinsa
ensimmäisen lasinsulatusuunin ja ryhtyi yrittäjäksi.
–Kävin kursseilla Tampereella ja Kankaanpäässä.
Vuonna 2004 pidin ensimmäisen näyttelyn yhdessä
Eriita Sopenkiven kanssa. Hänen keramiikkansa ja
minun lasityöt sopivat hyvin
samaan näyttelyyn.
Samana vuonna Marja-Liisa Metsälammi alkoi opettaa
kansalaisopiston lasikursseilla
ja opetustyö jatkuu edelleen.

aiheita luonnosta
Merikarvialaiselle lasityön tai-

Merikarvialainen ikuistaa tyrnit vaikka lasia sulattamalla.

Suomalainen kaljaasi on yksi Marja-Liisa Metsälammin
suosituimmista töistä.
tajalle Ouran saaristo on oiva
ideoiden lähde.
–Kyllähän niitä ideoita löytyy mistä vain, vaikkapa televisiosta. Ouran saaristosta
olen napannut monta ideaa,
kuten majakan, laivat, tyrnit
ja tupasvillat.
Käsityö on aina käsityötä
ja kahta samanlaista työtä ei
tule, ellei sitten samanlaisia
tahdota useampia.
–Silloin teen kaavan ja piirrän mallin. Uuni tosin tekee
näissä sulatustöissä aina
omat temppunsa ja kissallakin häntä voi siirtyä sivuun
paikaltaan.
Yrittäjänä Marja-Liisa Metsälammi kykenee itse määräämään päivänsä rytmin,
mutta tahti on tiukka, vaikka
kukaan sitä ei määrääkään.
–Minulla on omituinen
tarve tehdä uunillinen töitä
kerralla valmiiksi. Siksi niitä syntyy, vaikka nyt olisi jo
syytä vähän jarruttaa. Lasin
sulattaminen on harrastuk-

sena suosittua ja monet ovat
löytäneet tästä mielenkiintoisen harrastuksen itselleen.

harrastus pelasti
Marja-Liisa
Metsälammi
myöntää, että työpaikan
menettäminen ja viisikymppisenä työttömäksi jääminen
oli hänelle kova paikka.
–Vaikean ajan yli olen
kumminkin päässyt ja tämä
työ on ollut pelastukseni.
Olen osallistunut moniin
näyttelyihin ja olen saanut
hyvää palautetta.
Lasityöt Marja-Liisa Metsälammi on usein nähty kauppias Raumalla Kalatorin käsityöläismarkkinoilla. Kauppa
on käynyt hyvin.
–Teen mielelläni tilaustöitä.
Satakuntaliitolle olen tehnyt
useampia tyrniaiheisia töitä.
Marja-Liisa Metsälammin
töitä on myynnissä Onnenkoskella Merikarvialla ja Taito Shopissa Porissa.

Taito Shop t Itäpuisto 13 t Pori t puh. 044 383 4900
av. ma–to 10–17, pe 10–18 ja la 10–14

HERRA HAKKARAISEN TALO

TARJOUS!

Tällä ilmoituksella

25E

(norm. 29E)

Kirja ilmestyy viikolla 39

IHANIEN TAVAROIDEN KAUPPA
Marttilankatu 10, Sastamala, 03 511 2179
Olemme avoinna ympäri vuoden
info@herrahakkaraisentalo.net
www.herrahakkaraisentalo.net
Pääsyliput näyttelyyn 6 E,
perhelippu 20 E (2 aik. + 2 lasta)
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