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Käsityö elämässä

äsityön juhlavuoden
taustalla ovat merkkivuodet kuten käsija
taideteollisuusjärjestön
keskusliiton 100 vuotta ja
Suomen käsityön museon
perustamisesta kulunut 125
vuotta. Kesällä 1913 käsija
taideteollisuusjärjestön
keskuselimeksi perustettiin
Suomen Kotiteollisuusvaltuuskunta, jonka työtä jatkaa
Käsi- ja taideteollisuusliitto
Taito ry. Sata vuotta sitten
kannettiin huolta kotiteollisuuden tilasta ja ansiokotiteollisuuden edistämisestä.
Samat asiat ovat esillä tänäkin päivänä.
Toivotimme juhlavuoteen
tervetulleeksi kaikki käsityöstä innostuneet ja iloksemme asiaan on tartuttu ja
vuosi näkyy monin tavoin eri
puolilla Suomea. Käsityö elämässä on hyvä ja monimerkityksinen juhlavuoden nimi.
Käsityöhän on siitä hienoa
pääomaa, että sitä on sitä
enemmän, mitä enemmän
sitä käyttää. Parhaimmillaan
käsityö on niin kiinteä osa
elämää, että sitä tuskin huomaa. Juhlavuoden yksi tehtävä on käsityön tuominen
parrasvaloihin, näkyväksi.
Sata vuotta sitten käsityö
kuului elämän välttämät-

ohje

tömyyksiin, jokapäiväiseen
elämään. Se oli arkista, mutta asiat ovat muuttuneet ja
käsityö on monelle rakas
harrastus, elämän luksusta,
juhlaa. Käsityöstä on tullut
väline ilmaista omaa luovuuttaan, valmistaa yksilöllisiä tuotteita ja hyvinvoinnin
lähde.
Käsityö
on
Suomessa myös monen ihmisen
ammatti. Useimmille käsityöalan yrittäjille ammatti
on hyvin tietoinen elämäntapavalinta. Ammatissa on
tärkeää itsenäisyys ja luovuus. Työn varjopuolena on
vaikeus saada toiminta kannattavaksi. Asiakkaat eivät
aina ole valmiita maksamaan
riittävää hintaa yksilöllisistä käsityötuotteista. Yksi
käsityön juhlavuoden teko,
johon kaikki voivat osallistua, on ostaa korkeatasoisia
ja kestäviä käsityötuotteita
itselle ja lahjoiksi ajatuksella, että vähemmän, mutta
parempaa.
Suomi liittyi tänä vuonna
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimukseen.
Päätös on tärkeä myös käsityön näkökulmasta sillä yksi
aineettoman kulttuuriperinnön ala on käsityötaito. Työtä käsityötaitojen säilymisek-

si ja kehittämiseksi teemme
suurella ilolla käsityökouluissa, kursseilla ja työpajoissa
sekä edistämällä käsityöalan
työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Tänään tehdään huomista, mitä käsityö on jatkossa,
elääkö itse valmistaminen
digitaalisen suunnittelun ja
tuotannon rinnalla? Kaikki

merkit viittaavat siihen, että
käsityö kuuluu elämään jatkossakin.
Miksi luopuisimme jostain
niin hyvästä?

Marketta Luutonen
toiminnanjohtaja
Käsi- ja taideteollisuusliitto
Taito ry

Värikäs lasimosaiikkilyhty

Valmista syksyn ja
talven iloksi kaunis
lasimosaiikkilyhty, johon
voit laittaa tuikun,
kynttilän tai valosarjan.
Lyhty on nopea ja
helppo, joten se
onnistuu lapsiltakin. Lyhdyn voi laittaa myös ulos.
Tarvikkeet:
Lasiastia tai valmis lyhty. Huomaa, että
jos lyhtyyn laittaa tuikun tai kynttilän,
astian suun täytyy olla riittävän suuri.
Tiffany-lasimosaiikkeja, joiden koko
on 1 x 1 cm. Isoon lyhtyyn mosaiikkeja
menee n. 200 g.
Silikoniliimaa 25 ml tuubi.
Kaikkia tarvikkeita voit ostaa taitokeskuksistamme.
Työohje:
Puhdista lasiastian pinta tiskaamalla ja
kuivaa astia. Valitse esim. lautaselle sopivan värisiä mosaiikkeja. Mosaiikkien kiinnittäminen aloitetaan astian alareunasta
ja on helpompi työskennellä, kun käännät astian ylösalaisin. Laita tippa liimaa
mosaiikkipalaseen ja paina se lasiastian
pintaan. Pidä hetki paikallaan, ettei lähde
valumaan. Liima kuivuu nopeasti. Mosaiikit liimataan n. 2 mm päähän toisistaan
ja tasaa mosaiikkien välejä kerroksen
lopussa, että saat kerroksen täyteen
leikkaamatta mosaiikkeja. Ole tarkkana,
että ensimmäinen kerros tulee suoraan.
Seuraava kerros ladotaan 2 mm päähän
edellisestä. Lasilyhdyssä mosaiikkien
välejä ei tarvitse saumata.

Riitta Eeronheimo

Koululaisten syyslomien
en
aikaan Herra Hakkarain
on tavattavissa talossaan,
tarkemmat ajat
nettisivuiltamme.

Syys-toukokuu
ma-pe 10-17, la 10-16
pääsylippu 6 ,
perhelippu 20 (2+2),
ryhmät 5 /hlö
(väh. 10 maksavaa)

www.herrahakkaraisentalo.net
Marttilankatu 10, Sastamala, p. 03 511 2179
info@herrahakkaraisentalo.net
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