Kesän
sato
talteen
–vaikka kerä kerrallaan
Kesän satoa ovat leikatut
matonkuteet, jotka syksyllä kudotaan taitokeskuksessa matoksi tai useammaksi. Kankaiden leikkaaminen ja varsinkin repiminen on sen verran pölyistä
puuhaa, että sitä on mukavampi tehdä ulkona. Sitä
voi tehdä yksin nautiskellen tai hyvässä seurassa
mukavia höpötellen.
Äidilläni oli tapana
pitää
matonkuteiden
leikkuutalkoita.
Naiset
saivat
hyvän
syyn
kokoontua yhteen ja kova
oli pulina. Välillä kuulin
äitini kehottavan: ”Otetaas
taas tytöt pienet.” Hyvällä
emännällä
oli
hyvät
tarjoilut ja jälkiruuaksi
likööriä pölyjä kurkusta
huuhtomaan. Piti oikein
kehottaa, koska äitini
polven
naiset
eivät

kehdanneet lasia kallistaa
muita useammin. Ja kaikki osasivat likööristä huolimatta leikata kuteet
oikean levyisiksi. Olivat
siihen harjaantuneet. Ja
hauskaa heillä oli.
Ei maailma siihen kuitenkaan kaadu, jos ei ehdi,
jaksa tai pysty leikkaamaan kankaita kuteiksi.
Ei tarvitse olla mitenkään
huono omatunto. Voi olla,
että lähipiirissä joku nauttii leikkaamisesta, mutta ei
pysty kutomaan kangasta.
Voi yhdistää voimat ja saada molemmille maton.
Voihan olla, että ei edes
tiedä, mistä leikkaaminen
pitäisi aloittaa. Toisilta vain
kerta kaikkiaan puuttuu
matonkuteiksi
sopivien
materiaalien säilyttämisen
kulttuuri. Naapuri innostui
aikoinaan
räsymatoista,
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Taito keskustelee alan
ilmiöistä, kertoo osaavista
ammattilaisista ja
innostuneista harrastajista.
Taito on enemmän kuin
pelkkä käsityölehti, se on
kädentaitojen kulttuurilehti ja
ikkuna suomalaisen käsityön
maailmaan.
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Taito Satakunta ry:n jäsenille
25 € / 6 kk kestotilauksena.

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

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

www.taito.fi
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eivät tunnustaudu
intohimoisiksi kutojiksi tai
neulojiksi.
–Patalapun olen osannut tehdä, mutta puutyöt

ovat lähempänä sydäntäni. Kotona on kyllä omatekoisia huonekaluja, mutta
taitavat olla varastossa.
Ihan viime aikoina ei tähän
harrastukseen ole löytynyt
aikaa.
Ilpo Moisio tunnustautuu “rautakouraksi”. Hän on
tehnyt puukkoja, vesureita
ja kirveen aihioita. Niiden
tekemisestä on kulut aikaa,
sillä ahjon viereen mies ei
ole pariinkymmeneen vuoteen joutanut.
Molemmat puheenjohtajat haluavat olla luomassa
käsityöammattilaisille
ja
–harrastajille parempia toimintaedellytyksiä.
–Käden taidot ovat vahvistuneet ja osaamista
pitäisi kyetä siirtämään
nuoremmille sukupolville.
Se on haaste.
–Tällä yhdistyksellä ei
ole resursseja järjestää
puu- tai metallipuolen
opetusta, mutta pyrimme
myös näillä aloilla palvelemaan käsityöyrittäjiä. Taito Shop Porissa markkinoi
näidenkin alojen tuotteita
eteenpäin. Tärkeintä on,
että tuotteet ovat laaduk-

Satu Ojala

Erkki K. Mäkinen (vas.) tunnustaa neuloneensa joskus patalapun.
Ilpo Moisio on ollut enemmän tekemisissä raudan kanssa.
kaita.
Taito Satakunnalle on ollut
pitkäaikaisena
haasteena
taitokeskuksen saaminen
Poriin. Tähän yhdistystä
patisti myös Taito-liitto.
–Siitä oli monia yritelmiä, kunnes viimein vuonna 2007 tärppäsi. Tarkoitukseen löytyivät sopivat
tilat. Samalla avattiin Taito
Shop.
Yhdistyksellä on ollut
neuvonta-asemat Ulvilassa, Siikaisissa, Säkylässä,

Punkalaitumella, Kiikassa
ja Parkanossa. Useilla paikkakunnilla päällimmäisenä
syynä lopettamiseen ovat
olleet tilakysymykset.
–Elämme nyt tiukkoja
aikoja ja yhdistyksen tärkein
tehtävä on turvata palvelut
muuallakin kuin isoissa kaupungeissa. Haaste on ylläpitää toimintaa nykyisissä
taitokeskuksissa.
Taito Satakunnan etuna
on, että toimintakuluista 80 prosenttia katetaan
omarahoituksella.
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Taito Satakunnan hallituksen puheenjohtajana Erkki. K. Mäkinen ja varapuheenjohtaja Ilpo Moisio
vaihtoivat tehtäviä. Moisiosta tuli puheenjohtaja ja
Mäkisestä vara.
Taito Satakunnan hallituksessa puhetta on
pitkään johtanut Erkki K.
Mäkinen Sastamalasta.
–Olen tullut yhdistyksen toimintaan mukaan
1980-luvulla, kun yhdistys
tuli tilitoimistomme asiakkaaksi. Ehkä valinnan
taustalla olivat juuri nämä
talousasiat. Varapuheenjohtajaksi minut valittiin 1991,
puheenjohtajaksi 1997.
Ilpo Moisio oli Tyrvään
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen
rehtori,
joten työ toi hänetkin
yhdistyksen hallitukseen
vuonna 1995. Kaksi vuotta
myöhemmin hänet valittiin
varapuheenjohtajaksi
ja
keväällä hänet valittiin
puheenjohtaksi.
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noita ja puuvillatrikoita
useita vuosikertoja. Leikkaan ne luultavasti seuraavien vuosikymmenten
aikana. Ja varasto kasvaa.
Sakset ovat hyvät, mutta
verannalla oli todella kuuma heinäkuussa. Ja kesäkuussa kylmää ja sateista.
Oli töitä ja muita menoja.
Mihin se kesä taas kului?
Onneksi olen perinyt
äidiltäni leikattuja kuteita.
Ehkä ovat talkoiden tuotoksia. Taidan käydä myös
taitokeskuksen kudehyllyllä. Kerään kudekeriä kuin
omenia sieltä täältä. Yhdistän saaliini ja saan vihdoin
maton.
Ensi kesänä pidän talkoot.

Taito Satakunnassa vahdinvaihto

Tutustu erilaiseen
käsityölehteen
– LÖYDÄ OMA
TAITOSI !
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mutta puuttuivat vanhat lakanat yms. Lapset
ja mies valittivat, että on
pakko pukea kaikki vaatteet päälle tai kohta on
vaatteet leikattu kuteiksi.
Ja sakset. Niiden pitää
olla terävät ja käteen sopivat. Muuten tulee ranteeseen vaivoja. Eikä työkään
suju. Ja jos epäilyttää, mitä
kannattaa leikata ja kuinka
leveäksi, kysyy vaan, ihan
rohkeasti. Minulta tai muilta. Mutta ei puhelimessa.
Kuteita täytyy tunnustella.
Ja voihan sitä kutoa valmiista kuteesta. Niin upeita värejä on tarjolla, että
on suoranaisia vaikeuksia
valita. Ja voihan sitä kutoakin vaikka liinan tai siirtyä
neuleisiin. Pääasia on että
antaa käsitöille mahdollisuuden.
Itselläni on sopivia laka-

Kulttuuritalo Posellissa Raumalla
LAUANTAINA 13.12. KLO 10–15
SUNNUNTAINA 14.12. KLO 11–15
Rauman Lännen Marttojen kahvio.
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