UUSI
LASTENVAATE
-MALLISTO
NYT
MYYNNISSÄ

Martinex Oy

IHANIEN TAVAROIDEN KAUPPA
Marttilankatu 10, Sastamala, p. (03) 511 2179
Avoinna ma-pe 10–17, la 10–16.
www.herrahakkaraisentalo.net

LÄMMINTÄ
PUIKOILLA –
NEULENÄYTTELY
15.9. – 29.10.2014
Lankava Oy:n neulemallistosta huiveja, pipoja, sukkia,
tumppuja...

Avoinna ma 9 – 18, ti – to 9 – 17, pe 9 - 15

Taitokeskus Sastamala
Asemakatu 1, 38210 Sastamala
puh. 03 511 2128

Avoinna
ympäri
vuoden!

Herra Hakkarainen
unissakävelee talossaan
koulujen lomaviikoilla 42 ja 43

www.herrahakkaraisentalo.net
Syys-joulukuu: pääsylippu 5/6€, alle 2 v. ilmaiseksi.
Avoinna ma-pe 10–17, la 10–16
Marttilankatu 10, Sastamala, p. 03 511 2179

Alkon naiset
innostuivat käsitöistä
K

ankaanpään
Alkon
työporukka on viettänyt riemukkaita hetkiä
käsitöiden parissa Taitokeskuksessa Kankaanpäässä.
Työnantaja antaa työkykyä
ylläpitävään
toimintaan
määrärahan, ja työpaikalla
on voitu porukalla päättää,
mitä tehdään.
Tykytoiminnassa tärkeää
on työntekijöiden yhdessäolo ja virkistyminen.
Kankaanpään Alkossa tykypäiviä on yleensä pari vuodessa.
Sanna-Maija Ramsten,
Pia Kierikka, Tuija Haikonen,
Tuula
Mäki,
Pia Pitkäranta ja Jenni
Alhonmäki ovat olleet
Taitokeskuksessa työporukalla neljä kertaa. Toisinaan kurssilla on ollut
yhteinen teema. Toisinaan
käsityötekniikoita on ollut
useampi tarjolla. Taitokeskuksen vastaava neuvoja
Anja Rosenberg on esitellyt vaihtoehtoja ja opettanut kursseilla.
–Anjan
opastuksella
olemme voineet muunnella
käsitöitä omien mieltymystemme mukaisiksi, naiset
toteavat ja esittelevät mallistosta tuttuja, mutta silti
omanlaisiaan töitä. Verhoja,
nipsukukkaroita, valaisimia,
paperista dipattuja sydämiä
jne.
–Taito Satakunta -lehden
malleja olemme tehneet
jalostaen niitä oman mielen mukaisiksi.
Tuija ja Pia osoittelevat toisiaan kysyttäessä,
kenen idea käsityökurssi
on alun perin ollut. Käsityö
on osalla porukasta harrastus muutenkin. Taitokeskuksella on myös hyvä
sijainti. Matkustamiseen
ei kulu turhaan aikaa eikä
rahaa.
Työkykyä ylläpitävä toiminta on tärkeää työpaikan
yhteishengen luomiseksi ja
sen ylläpitäjänä. Taitokeskuksen kurssit ovat vaikut-

Hanna-Leena Rossi

Iloiset työkaverit kokoontuivat ryhmäkuvaan työpaikallaan. Vasemmalta Jenni Alhonmäki, Pia
Kierikka, Pia Pitkämäki, myymäläpäällikkö Sanna-Maija Ramsten ja Tuija Haikonen. Tuula Mäki oli
vuosilomalla.
taneet naisiin hyvän yhteishengen lisäksi myös muilla
tavoilla. Yhdelle käsityöt
ovat tapa purkaa luovuutta
näkyvään muotoon. Toiselle
valmis työ luo uskoa omiin
käsityötaitoihin.
Kolmannelle käsityöt ovat keino
jalostaa ja säilyttää rakkaita
muistoja.
Tuija tunnustautuu värien ystäväksi ja jatkojalostaa joitakin töitään ajan
kuluessa. Omien sanojensa
mukaan hän tekee empiirisiä kokeiluja. Sanna-Maija
myöntää olleensa aluksi
epäuskoinen omista taidoistaan. Kun kurssi-illan
aiheena oli nipsukukkaro,
hän epäili, ettei ehkä ihan
mallin mukaista saisi teh-

tyä. Mutta jestas se onnistui! Pia Kierikka on ollut
mielissään
tekemästään
nipsukukkarosta,
johon
hän käytti lapsuusvuosiensa mekkokangasta.
Pia Pitkäranta on yllättynyt, kuinka nopeasti työt
ovat valmistuneet illan
aikana. Käsitöihin liitetäänkin usein määreitä hidas
ja vaikea. Taitokeskuksissa
pyritään kuitenkin tarjoamaan nopeita ja helppoja
käsitöitä tehtäväksi. Eihän
kurssi olisi kovinkaan sosiaalinen ja palkitseva, jos
töitä pitäisi tehdä kieli
keskellä suuta ja aivan hiljaa. Tärkeintä on kuitenkin
innostua käsitöistä ja uskoa
omiin kykyihinsä. Jokainen

voi sitten itse päättää, milloin ja miten haluaa nostaa
vaikeustasoa. Helpon ja
vaikean käsityön näyttävyydessä tai trendikkyydessä ei ole yleensä mitään
eroa.
Entä onko kangaspuilla
kutominen naisille tuttua?
Muutamalle toki on. Naiset innostuvat ajatuksesta,
että voisivat kokeilla kangaspuilla kutomista yhdessä. Tehdä jotain näyttävää
työpaikalle. Ehkä käyttää
jopa kierrätysmateriaalia.
Tältä iloiselta porukalta se
varmasti onnistuu.
Taitokeskuksissamme
käy maksuvälineenä Tykykuntoseteli+.
Hanna-Leena Rossi

RYHMILLE
Taitokeskukset järjestävät kädentaitopajoja
ryhmille: työporukoille, yhdistyksille yms.
Ideoita tarjonnasta saat taitokeskuksista,
Taito Satakunta -lehdestä,
kurssiesitteistä ja nettisivuilta.
Katso yhteystiedot tämän lehden takasivulta
tai www.taitosatakunta.fi, löydä lähin taitokeskuksesi ja pyydä tarjous.
Tehdään yhdessä!
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