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2    taito – Onni elää käsityössä

TEKSTI JOHANNA AYDEMIR, MINNA HYYTIÄINEN, MERJA RÄTY  KUVAT OTTO JAHNUKAINEN, JOHANNA AYDEMIR

a jankohtaista

Seuraa  
taitoyhdistyksiä  

myös sosiaalisessa  
mediassa.

TAITOKESKUKSET YMPÄRI Suomen järjestä-
vät Käsityölauantain aikana ohjelmaa, työpa-
joja ja kertovat kevään kurs-
sitarjonnasta. Ja tietenkin 
tutustutaan myös Vuoden 
käsityötekniikkaan kir-
jontaan – käsityölauantai 
käynnistää koko vuoden 
jatkuvan monipuolisen kir-
jontateeman! 

Valtakunnallinen PISTOT-näyttely Helsin-
gin CraftCornerissa on toinen kirjontavuoden 

avaus: näyttelyssä on kiinnostavia tulkintoja 
kirjontaan kolmeltakymmeneltä taiteilijalta.

Lehden sisäsivuilla esi-
tellään alueyhdistyksen 
kevään kurssitarjontaa. Ai-
na kannattaa myös seurata 
yhdistyksen nettisivuja se-
kä seurata taitoyhdistyk-
siä myös sosiaalisessa me-

diassa, monilla yhdistyksillä on facebook-sivu 
ja instagram-tili, josta saat tietoa ajankohtai-
simmista tapahtumista.  

#pystyn2018            #jojagkan2018 

Taitoliitto yhdessä muiden neuvontajärjestöjen kanssa käynnistää 
kampanjan, joka haastaa koko Suomen kansan opettamaan nuorille 
arjen ja käden taitoja. Tavoitteena on opettaa vähintään 10 000 taitoa 
kampanja-aikana 15.1.–31.10.2018. Lue lisää, miten voit olla mukana 
kampanjassa kerryttämässä taitoja www.pystyn.fi tai www.jojagkan.fi
Tule mukaan jakamaan omaa osaamistasi!  

Käsityölauantai keskellä tammikuun talvea on mukava tapa 
aloittaa talven käsityökausi yhdessä tehden. 

INNOSTUTAAN YHDESSÄ 
Olet varmasti huomannut, kuinka 
innostus tarttuu? Se on kuin nu-
hakuume; pian ympärilläsi on iso 
joukko samasta aiheesta innostu-
neita. Käsityön harrastajat puhku-
vat innosta milloin muurarin na-
rusta, milloin pinkeistä pipoista tai 
valokransseista. Tärkeää silloin on 
tekemisen ohella päästä jakamaan 
omia kokemuksia ja esittelemään 
tuotoksia. Innostus on ihanaa ja se 
luo yhteenkuuluvuutta! 

Kirjonta on vuoden 2018 kä-
sityötekniikka. Lähes jokaisella 
meistä on muistoja vohvelikan-
kaasta ja kirjonnasta. Pujottelu oli 
samalla työlästä, mutta: ”Ah, niin 
palkitsevaa!” Milloin sinä kirjoit 
viimeksi? Miltä kuulostaisi kir-
jonta värikkäillä silkkinauhoilla 
puulevylle, valokuvien ja pistojen 
yhdisteleminen tai muistojen kir-
jominen peitteeksi tilkku kerral-
laan?   

TULE JAKAMAAN 
OMA KÄSITYÖ-
INNOSTUKSESI
KANSSAMME!

MINNA HYYTIÄINEN
TAITOLIITON TOIMINNANJOHTAJA

Valtakunnallinen 
Käsityölauantai 20.1.2018
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VIRVITTÄIN TAI VAPAASTI  – 
KIRJONNASSA RIITTÄÄ VAIHTOEHTOJA
Vuoden 2018 käsityötekniikaksi valittu kirjonta tarjoaa 
inspiraation lähteitä sekä kotimaasta että maailmalta.

KIRJONTA ON käsityötekniikka, josta löytyy 
esimerkkejä ympäri maailmaa. Suomi on saa-
nut vaikutteita omaan kirjontaperinteeseensä 
niin lännestä kuin idästäkin, joten sovelletta-
vaa riittää moneen makuun.

On rehevää peittokirjontaa, on revinnäis-
tä, ronkkausta, ristipistoja ja konekirjontaa ja 
vaikka mitä muuta. Ja jos haluaa innoitusta 
kaukaisemmista kulttuureista, sekin on nyky-
ään helppoa: niinpä esimerkiksi Japanista pe-
räisin oleva sashiko-kirjonta on meilläkin jo 
hyvin tuttua.

Kirjonnasta on monenlaisia mielikuvia: toi-
saalta kirjontaa on pidetty paremman väen 
hieman turhanaikaisena puuhana, mutta toi-

saalla taas kansanomainen kirjonta on verso-
nut värikkäänä ja villinä.

Mielikuvia on moneksi, mutta moneksi on 
kirjonnastakin. Siksipä tekniikka onkin niin 
antoisa. Se tarjoaa valinnanvaraa täsmällises-
tä ja tarkasta työstä pitäville, mutta myös niil-
le, joille luontuvat paremmin ronskimmat pis-
tot. Kirjoja, videoita ja kurssejakin löytyy, jos 
kaipaa oppia tai ideoita.

Mikään erityisen nopea tekniikka ei kirjon-
ta ole, mutta pitääkö kaiken toisaalta olla kii-
reellä valmistuvaa? Oma viehätyksensä on sil-
läkin, että työ valmistuu vähän verkkaisem-
min, pisto pistolta. Siinä pysyy oma mielikin 
paremmin mukana. Eikä toisaalta ole mikään 

pakko urakoida puolelle suvulle pöytäliinoja, 
yhtä hyvin voi koristella pienellä kirjonnaisel-
la kauluksen tai vaikka vaatteen napit.

Julkineulontapäivää on vietetty kesäkuus-
sa jo useana vuotena myös Suomessa. Vuoden 
käsityötekniikan kunniaksi olisi hauska nähdä 
tulevana kesänä myös julkikirjojien kokoontu-
van yhteen kirjomaan ja vaihtamaan ajatuk-
sia ja ideoita

Pieni kirjontatyö kulkee matkassa yhtä hel-
posti kuin pieni neuletyökin, joten se on myös 
mainio matkatyö. Kun valitsee sopivan mate-
riaalin, ei edes kirjontakehys ole aina tarpeen.  

Hyvää kirjontavuotta 2018!  

TEKSTI MERJA RÄTY
KUVA JOHANNA AYDEMIR
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SILMUKAT JA LYHENTEET:

KRS – kerros
HY – hyppää yli
S – silmukka
KJS – ketjusilmukka
PS – piilosilmukka
KS – kiinteä silmukka
P – pylväs (yksi langankierto)
PP – pitkä pylväs (kaksi langankiertoa)
KKTKS  – Kevennetty kohotakakiinte-
äsilmukka, virkataan työn takapuolelle 
edellisen kerroksen silmukan rungon 
ympäri aivan silmukan yläosaan, samalle 
korkeudelle, minne normaalistikin silmukka 
virkataan.
KTPS – kohotakapiilosilmukka
MS – marjasilmukka – ohje tekstissä. 

*–*  Tähtien välissä olevaa osuutta toiste-
taan kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä 
useita yksittäisiä toistoja, esimerkiksi koko 
neliön sivun matkalta.

TYÖVAIHEET

1.krs
Tee aloitussilmukka ja virkkaa 5 kjs, 
sulje kerros ps:lla aloitussilmukkaan.

2.krs
1 kjs, 12 ks kjs-renkaaseen, sulje kerros 

ps:lla 1. ks:aan.

3.krs
4 kjs (= 1 pp)  ja 1  pp samaan s:aan. 2 pp 

samaan s:aan 11 kertaa, sulje kerros ps:lla 
aloituksen 4. kjs:aan.

4.krs 
1 kjs, (Ms ja ks samaan silmukkaan) 24 ker-

taa, kuvat 1-3, sulje kerros vetämällä silmukka  
1. Ms:sta työn nurjalle puolelle. Kerrokselle  

tulee 24 ms. 
Ms – marjasilmukka aloitetaan kuin kiinteäsil-

mukka, mutta sen sijaan, että lanka vedettäisiin 
kahden lenkin läpi, tehdään ensimmäiseen silmuk-
kaan kolme langanvetoa, jolloin siihen muodostuu 
ketjusilmukka-ketju. Lopuksi silmukka viimeistel-
lään vetämällä lanka molempien silmukoiden läpi. 

5.krs
1 kjs , kKTks jokaiseen s:aan, sulje kerros ps:lla  
1. kKTks:aan. 
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TEKSTI SARI ÅSTRÖM   KUVAT SARI ÅSTRÖM, KAISU JOUPPI

tee itse

Iloiset marjasilmukat antavat  Marjakehrä-matolle 
ilmettä, mutta eivät tunnu kiusallisilta jalan alla. Matto 
tehdään pala kerrallaan ja palat liitetään toisiinsa suoraan 
viimeisellä kerroksella. Maton kokoa voit kasvattaa omien 
tarpeiden mukaan lisäämällä enemmän paloja. 

KÄSITYÖOHJE: 
MARJAKEHRÄ-MATTO

Suunnittelija 
Sari Åström 

on käsityöharrastaja, joka on  oppinut 
virkkauksen jo alle kouluikäisenä  
mummoltaan. Käsityöt ovat aina  
olleet hänelle tärkeä osa elämää;  
väriterapia ja materiaalien tuntu  

hoitavat ruumista ja sielua.  
Sari on tullut monille tutuksi  

Kalevala CAL -projektin kautta,  
www.arteeni.fi.

SUUNNITTELU: 
Sari Åström  
MATERIAALI:  
Lankavan Mini-, Lilli- tai Eco-ontelokude. Kuteita myyvät taitokeskukset. Kuteen menekki riip-
puu halutun maton koosta ja ontelokuteen paksuudesta. Mallimattoon 3 x 5 ruutua, 73 x 123 cm 
kului noin 2,2, kg Mini-ontelokudetta. 

7.krs
1 kjs [ei lasketa, tee ensimmäinen s ensimmäisen 
ks:n ympäri], 9 kKTks, *(ks, kjs, ks) kulman kjs:aan, 
15 kKTks*. Toista * – * yhteensä 4 kertaa, jätä 
viimeisellä toistokerralla viimeiset 9 kKTks:aan 
huomioimatta, sulje kerros ps:lla 1. ks:aan.

8.krs
4 kjs [ =  p + 1 kjs], hy 1s, (p, kjs, hy s) 4 kertaa,  
*(p, 3 kjs, p) kulman kjs:aan, (kjs, hy s, p) 8 kertaa, 
kjs, hy s *. Toista *– * yhteensä 4 kertaa, jätä 
viimeisellä toistokerralla viimeiset 4 pylväskertaa 
huomioimatta, sulje kerros ps:lla 3. ks:aan.

9. krs
1 ps seuraavaan kjs-kaareen, 3 kjs (= p), p samaan 
kjs-kaareen, *(2 p kjs-kaareen, hy p) 4 kertaa,  
(3 p, kjs, 3 p) kulman kjs-kaareen, (2 p kjs-kaareen, 
hy p) 9 kertaa*. Toista * – * yhteensä 4 kertaa, jätä 
viimeisellä toistokerralla viimeiset 4 pylväskertaa 
huomioimatta, sulje kerros vetämällä silmukka  
3. kjs:sta työn nurjalle puolelle.

10.krs 
Tällä kerroksella palaset liitetään kiinni toisiinsa. 
Virkkaa 1 ruutu ja jokaisen ruudun ”vapaat sivut” 
seuraavan olevan ohjeen mukaan. Lue kiinni 
liitettävän sivun ohje kohdasta Liittäminen.

Virkkaa 1 kjs [ei lasketa, tee ensimmäinen s ensim-
mäisen p:n ympäri], 13 kKTks, *(ks, kjs, ks) kulman 
kjs:aan, 24 kKTks* , toista * - * yhteensä 4 kertaa, 
jätä viimeisellä toistokerralla viimeiset 12 kKTks:aa 
huomioimatta, sulje kerros huomaamattomasti 
neulalla tai koukulla ja päättele langanpäät.

Liittäminen
Tee kaikki krs 10 vapaat sivut kuten edellä. Niillä 
kerroksilla, joilla virkkaat palan kiinni viereiseen 
ruutuun (viereisiin ruutuihin), tee liitettävä sivu 
seuraavasti:

Virkkaa kulman (ks, kjs, ks) kuten edellä, aseta 

6.krs
1 kjs [ei lasketa, tee toiston ensimmäinen ks 
samaan s:aan mihin suljit edellisen kerroksen],  
*3  ks,  2  puolip,  p,  2  p samaan s:aan, (pp, kjs, 
pp) samaan s:aan, 2 p  samaan s:aan, p, 2 puolip)*. 
Toista * – * yhteensä 4 kertaa, sulje kerros vetä-
mällä silmukka 1. ks:sta työn nurjalle puolelle.

Kuva 1   4 krs Kuva 2   4 krs

Kuva 3   4 krs

Kuva 4   6 krs

JATKUU SIVULLA 13
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KIRJONNASTA KUDONTAAN 
Kevään kurssit tarjoavat monipuolista tekemistä, kirjontaa, kudontaa, virkkausta ja 
värjäystä. On kodin sisustamiseen kivoja uutuuksia ja perinteisiä käsityötekniikoita. 
Kavereiden kanssa tekeminen on mukavaa yhdessäoloa. Tehdään yhdessä kivaa 
käsillä.

Kirjottu rakkaus
IKUISTA ELÄMÄSI  parhaat hetket kankaalle ja lisää oma 

kädenjälkesi kuvaan kirjomalla. Kurssilla opit siirtämään kuvan 
kankaalle ja kirjonnan peruspistot. Mitä mainioin lahjaidea! 

Nomparelli-
tyyny 

TEKEMISEN ILOA 
malliston uutuus putki-
tyyny kudotaan kehyk-

sessä. Tyynyn värityksen 
jokainen voi suunnitella 
oman makunsa mukaan. 

Värileikki muodostuu 
lankojen sidoksesta. 

Tyynyn halkaisija on 15 
cm ja pituus 50 cm. 

Valaistu lintulauta
WAU, NYT TINTITKIN NÄKEVÄT syödä yöllä. Valaistu 

lintulauta on kaunis ja hauska Taito Itä- Suomi ry:n uutuustuote. 
Valmiista tarvikepaketista rakennat lintujen oman talon näp-
pärästi. Lintulaudan julkisivun voit suunnitella itse tai käyttää 

valmista mallipiirrosta apuna. 
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KURSSIT KEVÄT 2018

Lusikkakoru
SUPERSUOSITUT LUSIKKAKORUKURSSIT  

jatkuvat keväällä 2018. Kierrätä kauniit vanhat 
hopealusikat ja luo uniikkeja koruja itsellesi tai 

lahjaksi. Kurssilla valmistetaan lusikoista riipuksia, 
sormuksia, korvakoruja ja rannekoruja. 

Labyrintti- ja  
Sulka-seinätekstiili

TRENDIKKÄÄT SEINÄTEKSTIILIT  val-
mistetaan ristipistotekniikalla. Taulun koko on 
61 x 61 cm. Taulun mallit ovat Tekemisen iloa 
-mallistosta. Kurssi sopii myös aloittelijalle. 

MIKKELI

Käsityölauantai 20.1. klo 10-16 
Kenkäverossa.

Makramee-amppelit ja 
seinätekstiili
Ti 23.1. ja 30.1. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä klo 16.30–
19; 16 e + materiaalit alkaen 24 e. 
Makramee-seinätekstiili on ajaton. 
Solmeilemalla valmistettu tekstiili 
sopii hyvin monenlaisiin koteihin. 
Väriksi voit kurssilla valita valkoi-
sen, harmaan tai mustan. Sopii sekä 
aloittelijoille että osaajille.

Valaistu lintulauta
Ma 5.2. ja 12.2.päiväryhmä klo 12– 
14.30 ja iltaryhmä klo 16.30–19; 
16 e + materiaalit. Taito Itä- Suomi 
ry:n oman malliston uutuustuote 
valaistu lintulauta. Lintujen talon jul-
kisivun voit kuvioida oman mielesi 
mukaan tai kuvioida valmiin mallin 
mukaan. Valaistus kruunaa talon. 

Jättineuleet sisustajalle
Ti 13.2. ja 20.2. päiväryhmä klo 12– 
14.30 ja iltaryhmä klo 16.30–19; 
16 e + materiaalit. Nyt langat ovat 
muhkeita ja paksuja. Niistä syntyvät 
upeat sisustuspeitot ja tyynyt muuta-
massa illassa. Onnistut varmasti! 
Sopii aloittelijalle.

Minä ja matto
Ke 14.2. ja 21.2. päiväryhmä klo 12– 
14.30 ja iltaryhmä klo 16.30–19; 
+ kaksi kudontapäivää 32 e + 
materiaalit. Opit kutomaan aidon 
räsymaton. Tutustutaan eri sidoksiin 
ja kudontaan. Leikataan omat 
matonkuteet ja suunnitellaan ja 
kudotaan oma matto. 

Tunikan ompelukurssi 
To 15.2. ja 22.2. iltaryhmä 
klo 16.30–19; 16 e + materiaalit. 
Tunika ommellaan PaaPii desig-
nin luomupuuvillakankaista. Pop 
up -kangasmyynti Taito Shopissa 

14.2.–3.3. Itse ommeltu ja täysin 
kotimainen tuote!

Kirjovirkatut matot ja korit
Ti 6.3. ja 13.3. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä klo 16.30–
19; 16 e + materiaalit. Kirjovirkkauk-
sella saadaan aikaan muodikkaita 
geometrisiä kuvioita. Voit suunni-
tella oman kuvioinnin tai käyttää 
valmiita malleja.  Perusvirkkaustai-
dot osaavalle.

Labyrintti ja Sulka 
-seinätekstiili
Ke 7.3. ja 14.3. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä klo 16–18.30; 
16 e + materiaalit 39 e. Tekemisen 
iloa malliston uudet seinätekstiilit 
valmistetaan ristipistotekniikalla. 
Taulun koko 61 x 61 cm. Kurssi sopii 
niin aloittelijoille kuin taitajillekin.

Taitopiiri 
To 15.3.–19.4. klo 9–11.30; 65 e + 
materiaalit, eläkeläiset ja työttömät 
25 e + materiaalit. Jokaisella kokoon-
tumiskerralla on uusi käsityöohje ja 
materiaali. Teemana kevään juhlat ja 
puutarha 

Lusikkakorut
La 17.2. klo 9–14; 16 e + työvälinekulut 
5 e + materiaalit. Kierrätä kauniit 
vanhat hopealusikat koruiksi. Teem-
me riipuksia, korvakoruja, sormuksia 
ja rannekoruja. Kurssille tarvitset 
omia lusikoita materiaaliksi.

Kalkkimaalaus
Ke 21.3. ja 28.3. päiväryhmä klo 12– 
14.30 ja iltaryhmä klo 16.30–19; 
16 e + materiaalit. Uudista vanhat 
huonekalusi ja kodin muut sisustus-
tuotteet. Hyvin peittävät kalkkimaa-
lit sopivat sisä- ja ulkokäyttöön ja 
lähes jokaiselle materiaalille. Kurssi 
sopii myös aloittelijalle.

Batiikkihuivi
To 22.3. ja 29.3. iltaryhmä 
klo 16.30–19; 16 e + 17 e materiaalit. 
Värjää ja kuvioi kesän makein huivi. 
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Opit sekoittamaan värit ja erilaisia 
kuviointisolmutekniikoita. Sopii 
hyvin myös aloittelijalle ja lapsille 
aikuisten seurassa.

Nomparelli-tyyny kehyksessä
Ke 4.4. , 11.4. ja 18.4. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä klo 16.30–
19; 24 + materiaalit. Uusi Tekemisen 
iloa malliston Nomparelli-tyyny nyt 
kudottavissa kehyksessä. Suunnit-
tele oma tyyny ja toteuta se helposti 
kudontakehyksessä. 

Kirjonta & Kirjottu rakkaus
Ti 10.4. ja 17.4. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä 
klo 16.30–19; 16 e + materiaalit. 
Voit aloittaa valmiista kirjontatar-
vikepaketista tai siirtää sinulle rak-
kaan kuvan kankaalle ja täydentää 
kuvaa vapaasti kirjomalla.

Nikkarointi
Ti 24.4. ja 8.5. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä klo 16–18.30. 
Kaipaatko säilytyslaatikkoa Sinulle 
tärkeille asioille? Langoille, puikoille 
ym. Voit muunnella laatikon ominai-
suuksia pienin konstein. Neulelanka 
juoksee kätevästi ja työvälineet 
odottavat omalla paikalla. Rasia käy 
myös korurasiaksi ja muiden kodin 
pientavaroiden säilytykseen. 

Aikuisten käsityökoulu 
Aikuisten käsityökouluun otetaan 
uusia oppilaita. Ryhmä kokoontuu 
tiistaisin klo 17–20, lukukausi alkaa 
9.1.

KUOPIO

Käsityölauantai 20.1.

Lusikkakorut
Ti 23.1. ja 30.1. päiväryhmä 
klo 13–15.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e + työvälinekulut 5 e + materiaalit. 
Kierrätä kauniit vanhat hopealusikat 
koruiksi. Teemme riipuksia, korva-
koruja, sormuksia ja rannekoruja. 
Kurssille tarvitset omia lusikoita 
materiaaliksi.

Valaistu lintulauta
To 25.1. ja 1.2. päiväryhmä 
klo 13–15.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e + materiaalit. Taito Itä- Suomi 
ry:n oman malliston uutuustuote 
valaistu lintulauta. Lintujen talon jul-
kisivun voit kuvioida oman mielesi 
mukaan tai kuvioida valmiin mallin 
mukaan. Valaistus kruunaa talon. 

Makramee-amppelit ja 
seinätekstiili
Ke 31.1. ja 14.2. päiväryhmä klo 13–
15.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 16 e + 
materiaalit alkaen 24 e. Makramee-
seinätekstiili on ajaton. Solmeilemal-
la valmistettu tekstiili sopii hyvin 
monenlaisiin koteihin. Väriksi voit 
kurssilla valita valkoisen, harmaan 
tai mustan. Sopii sekä aloittelijoille 
että osaajille.

Taitopiiri 
Ti 6.2.–3.4. ryhmä 1 klo 10–12.30, ryh-
mä 2 klo 15–17.30; 65 e + materiaalit, 
eläkeläiset ja työttömät 25 e + materi-
aalit. Jokaisella kokoontumiskerralla 
on uusi käsityöohje ja materiaali. 
Teemana kevään juhlat ja puutarha.

Jättineuleet sisustajalle
To 15.2. ja 1.3. päiväryhmä 
klo 13–15.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e + materiaalit. Nyt langat ovat 
muhkeita ja paksuja. Niistä syntyvät 

upeat sisustuspeitot ja tyynyt muuta-
massa illassa. Onnistut varmasti! 
Sopii aloittelijalle.

Kirjovirkatut matot ja korit
Ke 28.2. ja 14.3. päiväryhmä 
klo 13–15.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e + materiaalit. Kirjovirkkauk-
sella saadaan aikaan muodikkaita 
geometrisiä kuvioita. Voit suunni-
tella oman kuvioinnin tai käyttää 
valmiita malleja.  Perusvirkkaustai-
dot osaavalle.

Nomparelli-tyyny kehyksessä
Ke 28.3., 4.4. ja 11.4. iltaryhmä 
klo 17–19.30; 24 e + materiaalit. Uusi 
Tekemisen iloa -malliston Nomparel-
li-tyyny nyt kudottavissa kehyksessä. 
Suunnittele oma tyyny ja toteuta se 
helposti kudontakehyksessä. 

Kirjonta & Kirjottu rakkaus
To 5.4. ja 12.4. päiväryhmä 
klo 13–15.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e + materiaalit. Voit aloittaa 
valmiista kirjontatarvikepaketista tai 
siirtää sinulle rakkaan kuvan kan-
kaalle ja täydentää kuvaa vapaasti 
kirjomalla.

Mosaiikkipöytä
Ti 10.4., 17.4. ja 24.4. iltaryhmä 
klo 17–19.30; 24e+ materiaalit. Tuo 
kurssille oma pöytä tai varaa meiltä 

Kiinnostuitko?

1 ILMOITTAUDU  
kurssille  

          www.taitoitasuomi.fi

2 MATERIAALIT  
ja työvälineet saat 

kurssilta. Väritoiveet toivom-
me Sinun kertovan ennen 
kurssia.

 

3 HINTA 
 ohjaus 16 e  

( sis. 2 kertaa) + materiaalit
Maksuvälineenä käy Smar-
tum- ja liikunta- ja kulttuuri-
seteli

Kurssitoimintaamme tukevat: 
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ennakkoon pöytälevy. Ilmoitathan 
väritoiveesi meille ennen kurssia. 
Sopii myös aloittelijalle.

Labyrintti ja Sulka  
-seinätekstiili
Ke 18.4. ja 2.5. iltaryhmä klo 17–19.30; 
16  e+ materiaalit 39 e. Tekemisen 
iloa -malliston uudet seinätekstiilit 
valmistetaan ristipistotekniikalla. 
Taulun koko 61 x 61 cm. Kurssi sopii 
niin aloittelijoille kuin taitajillekin.

Kalkkimaalaus
To 19.4. ja 3.5. päiväryhmä 
klo 13–15.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e + materiaalit. Uudista vanhat 
huonekalusi ja kodin muut sisustus-
tuotteet. Hyvin peittävät kalkkimaa-
lit sopivat sisä- ja ulkokäyttöön ja 
lähes jokaiselle materiaalille. Kurssi 
sopii myös aloittelijalle.

Batiikkihuivi
Ti 8.5. ja 15.5. päiväryhmä 
klo 13–15.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e + 17 e materiaalit. Värjää ja 
kuvioi kesän makein huivi. Opit 
sekoittamaan värit ja erilaisia 
kuviointisolmutekniikoita. Sopii 
hyvin myös aloittelijalle ja lapsille 
aikuisten seurassa.

Tulossa kevään aikana…seuraa 
ilmoittelua tai tule käymään!
Sisustuskoulu
Kaipaako kotisi päivitystä? Sisustus-
koulussa opit tila-, väri- ja sisustus-
suunnittelua. Kolmella ensimmäisel-
lä kerralla tutustutaan sisustamiseen 
ja kolmella jälkimmäisellä kerralla 
valmistetaan sisustustuotteita. 
Ryhmä kokoontuu yhteensä kuusi 
kertaa. Sopii kaikille sisustamisesta 
kiinnostuneille.

Tunikan ompelukurssi
Tunika ommellaan kotimaisesta 
luomupuuvillakankaista. Pop up 
- kangasmyynti Taito Shopissa 
samanaikaisesti. Itse ommeltu ja 
täysin kotimainen tuote!

PAJAPÄIVÄT: 
Kirjottu ystävänpäiväkortti  
ke 7.2. klo 11–15.
Kirjottu nappi ke 11.4. klo 11–17.

Mandala-kuviopainanta ja kirjonta-
kassi (sopii myös lapsille aikuisen 
kanssa) la 14.4. klo 11–14.

PIEKSÄMÄKI

Käsityölauantai 
la 20.1. klo 10-14.

Minä ja matto
Ke 24.1.  ja 31.1. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä 
klo 17.30–20; + kaksi kudontapäivää 
32 e+ materiaalit. Opit kutomaan 
aidon räsymaton. Tutustutaan eri 
sidoksiin ja kudontaan. Leikataan 
omat matonkuteet ja suunnitellaan 
ja kudotaan oma matto. 

Jättineuleet sisustajalle
Ti 30.1.  ja 6.2. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä klo 17.30–20;  
16 e + materiaalit. Nyt langat ovat 
muhkeita ja paksuja. Niistä syntyvät 
upeat sisustuspeitot ja tyynyt muuta-
massa illassa. Onnistut varmasti! 
Sopii aloittelijalle.

Taitopiiri 
To 25.1.–19.4.  joka toinen torstai 
klo 12–14.30; 65 e + materiaalit, eläke-
läiset ja työttömät 25 e + materiaalit. 
Jokaisella kokoontumiskerralla on 
uusi käsityöohje ja materiaali. Tee-
mana kevään juhlat ja puutarha 

Käsityöklubi
Ma 5.2., 5.3., 9.4. ja 7.5. klo 18–20.30; 
30 e + materiaalit. Käsityövinkkejä, 
mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa! 
 
Kirjonta & Kirjottu rakkaus
Ke 14.2. ja 21.2. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä 
klo 17.30–20; 16 e + materiaalit. Voit 
aloittaa valmiista kirjontatarvike-
paketista tai siirtää sinulle rakkaan 
kuvan kankaalle ja täydentää kuvaa 
vapaasti kirjomalla.

Kirjovirkatut matot ja korit
Ti 27.2. ja 6.3. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä klo 17.30–
20; 16 e + materiaalit. Kirjovirkkauk-
sella saadaan aikaan muodikkaita 
geometrisiä kuvioita. Voit suunni-

tella oman kuvioinnin tai käyttää 
valmiita malleja.  Perusvirkkaustai-
dot osaavalle.

Valaistu lintulauta
Ke 7.3. ja 14.3. päiväryhmä
 klo 12–14.30 ja iltaryhmä 
klo 17.30–20; 16 e + materiaalit. 
Taito Itä-Suomi ry:n oman malliston 
uutuustuote valaistu lintulauta. Lin-
tujen talon julkisivun voit kuvioida 
oman mielesi mukaan tai kuvioida 
valmiin mallin mukaan. Valaistus 
kruunaa talon. 

Lusikkakorut ja  
sisustustuotteet
Ke 21.3. ja 28.3. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä 
klo 17.30–20; 16 e + työvälinekulut 5 e 
+ materiaalit. Kierrätä kauniit vanhat 

hopea- ja alpakkalusikat koruiksi ja 
sisustustuotteiksi. Teemme riipuk-
sia, korvakoruja, sormuksia, ranneko-
ruja ja naulakoita. Kurssille tarvitset 
omia lusikoita materiaaliksi.

Batiikkihuivi
Ke 4.4. ja 11.4. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä 
klo 17.30–20; 16 e + 17 e materiaalit. 
Värjää ja kuvioi kesän makein huivi. 
Opit sekoittamaan värit ja erilaisia 
kuviointisolmutekniikoita. Sopii 
hyvin myös aloittelijalle ja lapsille 
aikuisten seurassa.

Nikkarointi
Ke 18.4. ja 25.4. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä 
klo 17.30–20; 16 e + materiaalit. 
Kaipaatko säilytyslaatikkoa Sinulle 

Käsityölauantai la 20.1.
Koko perheen pääsiäistapahtuma la 24.3. 
Pukeudu suomalaiseen -päivä la 21.4.
Mikkelin tuomioseurakunnan Juhannusjuhlat pe 22.6.
Titityy – valaistu lintulauta -näyttely 23.6.-–5.8.
Kenkäveron käsityömarkkinat to-pe 5.–6.7.
Jurassic Rock ja Jurassic Picnik tapahtumapellolla 3.–5.8.
Kansallispuku-picnik.
Sadonkorjuumarkkinat ja sieninäyttely la 25.8.
Käsityöy-yökerho pe 12.10.
Lisätietoja: www.kenkavero.fi
Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli

Kenkäverossa  
tapahtuu 2018
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SENIORIT ON NYT TAITOPIIRI
Taitopiirissä opitaan kahvikupin ja iloisen seurustelun 

lomassa uusia käsityötaitoja. Tule mukaan jakamaan koke-
muksia käsitöistä ja kuulemaan uusimmat ideat. Ryhmät 

kokoontuvat 6 kertaa. Kokoontumisajat löydät oman 
paikkakuntasi kurssitiedoista. Tule mukaan! 

tärkeille asioille? Langoille, puikoille 
ym. Voit muunnella laatikon omai-
suuksia pienin konstein. Neulelanka 
juoksee kätevästi ja työvälineet 
odottavat omalla paikalla. Rasia käy 
myös korurasiaksi ja muiden kodin 
pientavaroiden säilytykseen. 

Kalkkimaalaus
Ke 2.5. ja 9.5. päiväryhmä 
klo 12–14.30 ja iltaryhmä 
klo 17.30–20; 16 e + materiaalit. 
Uudista vanhat huonekalusi ja 
kodin muut sisustustuotteet. Hyvin 
peittävät kalkkimaalit sopivat sisä- 
ja ulkokäyttöön ja lähes jokaiselle 
materiaalille. Kurssi sopii myös 
aloittelijalle.

Tunikan ompelukurssi 
Pe klo 17.30–20, la klo 10–14 ja pe 
klo 17.30–20 myöhemmin ilmoitet-
tuna ajankohtana; 24 e + materiaalit. 
Tunika ommellaan kotimaisista 
luomupuuvillakankaista. Pop up 
-kangasmyynti Taito Shopissa sa-
maan aikaan. Itse ommeltu ja täysin 
kotimainen tuote!

Aikuisten käsityökoulu 
Aikuisten käsityökouluun otetaan 
uusia oppilaita. Ryhmä kokoontuu 
torstaisin klo 17.30–20, lukukausi 
alkaa 11.1.

SAVONLINNA

Käsityölauantai 20.1.

Taitopiiri I
Ma 29.1.–19.3. klo 9.30–12; 65 e + 
materiaalit, eläkeläiset ja työttömät 
25 e + materiaalit. 
Taitopiiri II
Ma 29.1.–19.3. klo 13–15.30; 65 e + 
materiaalit, eläkeläiset ja työttömät 
25 e + materiaalit. 
Taitopiiri III
Ti 30.1.–13.3. klo 9.30–12; 65 e + mate-
riaalit, eläkeläiset ja työttömät 25 e + 
materiaalit. 
Taitopiiri IV
Ti 30.1.–13.3. klo 13–15.30; 65 e + 
materiaalit, eläkeläiset ja työttömät 
25 e+ materiaalit. 

Valaistu lintulauta
To 25.1. ja 1.2. klo 17–19.30; 16 e + 
materiaalit. Taito Itä- Suomi ry:n 
oman malliston uutuustuote valaistu 
lintulauta. Lintujen talon julkisivun 
voit kuvioida oman mielesi mukaan 
tai kuvioida valmiin mallin mukaan. 
Valaistus kruunaa talon. 

Valosydän
La 3.2. klo 10–13; 10 e + materiaalit. 
Valosydän valmistetaan paperina-
rusta ja lisäämällä sen sisälle valon-
lähteen se heijastaa kauniin kuvion 
ympärilleen. 

Kalkkimaalaus
Ke 14.2. ja 21.2. päiväryhmä 
klo 12–14.30. 
To 15.2. ja 22.2. iltaryhmä 
klo 17–19.30; 16 e + materiaalit. 
Uudista vanhat huonekalusi ja 
kodin muut sisustustuotteet. Hyvin 
peittävät kalkkimaalit sopivat sisä- 
ja ulkokäyttöön ja lähes jokaiselle 
materiaalille. Kurssi sopii myös 
aloittelijalle.

Minä ja matto
Ke 14.2. ja 21.2. klo 17–19.30; + kaksi 
kudontapäivää 32 e + materiaalit. 
Opit kutomaan aidon räsymaton. 
Tutustutaan eri sidoksiin ja kudon-
taan. Leikataan omat matonkuteet 
ja suunnitellaan ja kudotaan oma 
matto. 

Tunikan ompelukurssi 
Ke 7.3. ja 14.3. iltaryhmä klo 17–19.30.
To 8.3. ja 15.3. päiväryhmä 
klo 12–14.30; 16 e + materiaalit. 
Tunika ommellaan kotimaisesta 
luomupuuvillakankaista. Pop up 
-kangasmyynti Taito Shopissa 
samanaikaisesti. Itse ommeltu ja 
täysin kotimainen tuote!

Nomparelli-tyyny kehyksessä
To 8.3., 15.3. ja 22.3. klo 17–19.30; 
24 e + materiaalit 27 e. Uusi Teke-
misen iloa -malliston Nomparelli-
tyyny nyt kudottavissa kehyksessä. 
Suunnittele oma tyyny ja toteuta se 
helposti kudontakehyksessä. 

Opi makramee-solmeilua! 
La 17.3. klo 10–13; 10 e + materiaalit. 
Tässä työpajassa opitaan makra-
meen perussolmut! Voit aloittaa 
tekemään amppelia, seinävaatetta tai 
vaikka korua. Annamme perusvinkit 
solmeilun salaisuuksiin.

TAITO-KUTSUT
Järjestämme Taito-kutsuja aikuisille! Kerää oma ystäväporukka ja 
valitse aiheistamme sopiva kurssi ja varaa aika Taito Shopista. Vietä 
aikaa ystävien kesken käsitöitä tehden ja herkutellen nyyttärihengessä. 
Ohjaus 50 e/ h + materiaalit.

Makramee-amppeli
Opi tekemään solmeiltu kaunis 
amppeli. Otetaan makramee-
tekniikan perussolmut haltuun 
ja kurssilla valmistuu trendikäs 
amppeli. Hinta 10 e/ amppeli.

Kirjotut napit
Kirjo kaunis nappi. Vuoden käsi-
työtekniikalla valmistat napin, joka 
on kuin koru. Hinta 9 e/ nappi.

Kirjovirkatut matot ja korit
Ti 20.3. ja 27.3. klo 17–19.30; 16 e + ma-
teriaalit. Kirjovirkkauksella saadaan 
aikaan muodikkaita geometrisiä 
kuvioita. Voit suunnitella oman ku-
vioinnin tai käyttää valmiita malleja.  
Perusvirkkaustaidot osaavalle.

Nikkarointi
Ke 21.3. ja 28.3. iltaryhmä klo 17–19.30. 
To 22.3. ja 29.3. päiväryhmä 
klo 12–14.30. 
Kaipaatko säilytyslaatikkoa Sinulle 
tärkeille asioille? Langoille, puikoille 
ym. Voit muunnella laatikon ominai-
suuksia pienin konstein. Neulelanka 
juoksee kätevästi ja työvälineet 
odottavat omalla paikalla. Rasia käy 
myös korurasiaksi ja muiden kodin 
pientavaroiden säilytykseen. 

Kirjonta & Kirjottu rakkaus
Ti 10.4. ja 17.4. klo 17–19.30; 16 e + 
materiaalit. Voit aloittaa valmiista 
kirjontatarvikepaketista tai siirtää 
sinulle rakkaan kuvan kankaalle ja 
täydentää kuvaa vapaasti kirjomalla.

ONE1801_Itä-Suomi_6-12.indd   10 18.12.2017   12:22:08



    taito – Onni elää käsityössä    11    

Mandala-kassi
La 14.4. klo 10–13. Paina kangaskas-
siin kaunis mandala-kuvio.

Linnalan Opiston kanssa 
yhteistyössä järjestettävät 
kurssit:
Jättineuleet sisustajalle
Ke 24.1. ja 31.1. klo 17–19.30.  Nyt lan-
gat ovat muhkeita ja paksuja. Niistä 
syntyvät upeat sisustuspeitot ja 
tyynyt muutamassa illassa. Onnistut 
varmasti! Sopii aloittelijalle. Lisätie-
toja Linnalan sivuilta.

Batiikkihuivi
Ti 20.3. ja 27.3. päiväryhmä 
klo 12–14.30.
Ma 9.4. ja 16.4. iltaryhmä klo 17–19.30.
Värjää ja kuvioi kesän makein huivi. 
Opit sekoittamaan värit ja erilaisia 
kuviointisolmutekniikoita. Sopii 
hyvin myös aloittelijalle ja lapsille 
aikuisten seurassa. Lisätietoja Linna-
lan sivuilta.

Lusikkakorut
Ke 4.4., 11.4. ja 18.4. iltaryhmä 
klo 17–19.30.
To 5.4., 12.4. ja 19.4. päiväryhmä 
klo 12–14.30. 
Kierrätä kauniit vanhat hopealusikat 
koruiksi. Teemme riipuksia, korva-
koruja, sormuksia ja rannekoruja. 
Kurssille tarvitset omia hopea- tai 
alpakkalusikoita materiaaliksi. Lisä-
tietoja Linnalan sivuilta.

VARKAUS

Käsityölauantai 20.1.

Jättineuleet sisustajalle
To 25.1. ja 1.2. päiväryhmä 
klo 14–16.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e +materiaalit. Nyt langat ovat 
muhkeita ja paksuja. Niistä syntyvät 
upeat sisustuspeitot ja tyynyt muuta-
massa illassa. Onnistut varmasti! 
Sopii aloittelijalle.

Kirjovirkatut matot ja -korit
To 22.2. ja 1.3. päiväryhmä 
klo 14–16.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e + materiaalit. Kirjovirkkauk-
sella saadaan aikaan muodikkaita 

Kalkkimaalaus
To 19.4. ja 26.4. päiväryhmä 
klo 14–16.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e + materiaalit. Uudista vanhat 
huonekalusi ja kodin muut sisustus-
tuotteet. Hyvin peittävät kalkkimaa-
lit sopivat sisä- ja ulkokäyttöön ja 
lähes jokaiselle materiaalille. Kurssi 
sopii myös aloittelijalle.

Lusikkakorut
Ma 14.5. ja 21.5.; iltaryhmä 17 –19.30; 
16 e + työvälinekulut 5 e + materiaalit. 
Kierrätä kauniit vanhat hopealusikat 
koruiksi. Teemme riipuksia, korva-
koruja, sormuksia ja rannekoruja. 
Kurssille tarvitset omia lusikoita 
materiaaliksi.

Taitopiiri
Pe 2.2.–20.4. klo 11–13.30; joka toinen 
perjantai, 65 e + materiaalit, eläkeläi-
set ja työttömät 25 e + materiaalit. Jo-
kaisella kokoontumiskerralla on uusi 
käsityöohje ja materiaali. Teemana 
kevään juhlat ja puutarha.

KANAVATÖIDEN PALUU!
Tee ihana Ebba Masalinin kuvittamista opetustauluista painettu kasvi-
aiheinen kanavatyö. Mallit orvokki, peruna ja niittyleinikki. Tarvikepa-
ketti sisältää painetun pohjakankaan, langat, neulan ja ohjeet. 
Koko 30 x 40 cm. Hinta 49 e. 

geometrisiä kuvioita. Voit suunni-
tella oman kuvioinnin tai käyttää 
valmiita malleja.  Perusvirkkaustai-
dot osaavalle.

Kirjonta & Kirjottu rakkaus
To 15.3. ja 22.3. päiväryhmä 
lo 14–16.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 
16 e + materiaalit. Voit aloittaa 
valmiista kirjontatarvikepaketista tai 
siirtää sinulle rakkaan kuvan kan-
kaalle ja täydentää kuvaa vapaasti 
kirjomalla.

Labyrintti ja Sulka   
-seinätekstiili
Ma 12.3. ja 19.3.  iltaryhmä 
klo 17–19.30; 16 e + materiaalit 39 e. 
Tekemisen iloa -malliston uudet sei-
nätekstiilit valmistetaan ristipisto-
tekniikalla. Taulun koko 61 x 61 cm. 
Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin 
taitajillekin.

Sisustuskoulu
Ke 28.3., 4.4. ja 11.4. klo 17–18.30; 90 e 
+ työpajamaksut.
Sisustussuunnittelua; tila- sisustus- 
ja värisuunnittelua opettaa Sisustus-
sunnittelija Enni Leväinen sekä itse 
valmistettuja sisustustuotteita. Voit 
valita kurssitarjonnasta kolme mie-
leistä kurssia suunnittelukertojen 
lisäksi. Sopii kaikille sisustamisesta 
kiinnostuneille.

Makramee-amppelit ja 
seinätekstiili
To 5.4. ja 12.4. päiväryhmä klo 14–
16.30 ja iltaryhmä klo 17–19.30; 16 e + 
materiaalit alkaen 24 e. Makramee-
seinätekstiili on ajaton. Solmeilemal-
la valmistettu tekstiili sopii hyvin 
monenlaisiin koteihin. Väriksi voit 
kurssilla valita valkoisen, harmaan 
tai mustan. Sopii sekä aloittelijoille 
että osaajille.

Batiikkihuivi
Ma 9.4. ja 16.4. iltaryhmä klo 17–19.30;  
16 e + 17 e materiaalit. Värjää ja kuvioi  
kesän makein huivi. Opit sekoittamaan  
värit ja erilaisia kuviointisolmutekni-
koita. Sopii hyvin myös aloittelijalle 
ja lapsille aikuisten seurassa.
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KÄSITYÖOHJE
MUSTIKKA-
PUOLUKKA 
-LAPASET

MALLIN KOPIOINTI JA KAUPALLINEN 
VALMISTUS  ON KIELLETTY. 

MALLI: 
Taito Pirkanmaa Oy, 
Minna Ahonen  

KOKO: 
Naisen koko

TARVIKKEET: 
Taito Pirkanmaa Oy:n Paksu Pirkka  
-lanka tex 285 x 2 (100 % villa, 
vyyhti 100 g = n. 170 m) 
- sinivuokko (355) 5 g 
- kissankello (223) 5 g 
- luonnonvalkea (101) 100 g
- joulu (116) 5 g
- kirsikka (266) 5 g
- oras (260) 10 g
- omena (160) 15 g

LISÄKSI TARVITSET: 
Sukkapuikot no 2½ -3 tai käsialan 
mukaan. Käsiala ja puikkokoko 
vaikuttavat paljon lapasen lopul-
liseen kokoon.

NEULETIHEYS: 
24 s ja 32 krs = 10 cm. Kokeile tihe-
yttä ja vaihda puikot tarvittaessa 
jos haluat isommat tai pienem-
mät lapaset.

Työohje: 
Luo värillä (101) 52 s. Neulo 1 krs 
nurjaa luonnonvalkealla.  
 
Kierrereuna: Yksi kierrekerros 
muodostuu kahdesta kerroksesta:1.
krs: neulo nurjaa kahdella värillä. 
Neulo 1 s värillä (101), jätä lanka työn 
eteen itseesi päin, neulo 1 s värillä 
(260), jätä lanka työn eteen itseesi 
päin. Nosta luonnonvalkea (101) 
lanka vihreä (260) yli ja neulo 1 s 
luonnonvalkealla. Nosta vihreä (260) 
lanka luonnonvalkean yli ja neulo 1 
s vihreällä. Jatka näin krs loppuun. 
2.krs: neulo koko krs oikeaa luonnon-
valkealla. Toista näitä kahta kerrosta 
ohjeessa mainituilla väreillä.

Neulo sitten ruutupiirroksen mukaan. 
Neulo peukaloa varten apulangalle 
11 s kämmenpuolen reunasta. Sovita 
lapasta työn edetessä ja neulo kun-
nes pikkurilli peittyy. 

Aloita kärkikavennukset. Kavenna 
joka kerroksella 1. ja 3. puikon alussa 
toinen ja kolmas silmukka yhteen 
yli vetäen ja 2. ja 4. puikon lopussa 
kolmanneksi ja toiseksi viimeinen 
silmukka oikein yhteen. Kun jokaisel-
la puikolla on jäljellä 2 s, vedä lanka 
silmukoiden läpi ja kiristä. 

Neulo toinen lapanen peilikuvaksi.

Peukalo:  
Neulo peukalo värillä (101). Poimi 
apulangalta ja peukaloaukon reu-

nasta yht. 22 silmukkaa. Jaa silmukat 
3 puikolle ja neulo noin 5-7 cm. 
Kavennusten oikea aloitus kohta on, 
kun peukalon  
kynsi alkaa. Kavenna sitten joka 
puikon lopussa  
2 s oikein yhteen joka kerroksella. 
Kun jäljellä on  
3 s, vedä lanka niiden läpi ja kiristä.

Viimeistely: 
Päättele langanpäät lapasen nurjalle 
puolelle. Höyrytä lapaset kevyesti. 

Hoito: 
Käsinpesu villanpesuaineella. Muo-
toile kosteana oikeaan muotoon. 
Kuivaa tasaisella alustalla ilmavassa 
paikassa. Höyrytä kevyesti.

ONE1801_Itä-Suomi_6-12.indd   12 18.12.2017   12:22:14



    taito – Onni elää käsityössä    13    

TEKSTI JOHANNA AYDEMIR   KUVA MARJO KOIVUMÄKI

TAITOYHDISTYKSET
OVAT KÄSITYÖN 
ELÄMYSKESKUKSIA
KOKO MAASSA toimivan Taitojärjestön ver-
kostoon kuuluu 18 taitoyhdistystä ja niiden yli 
sata kiinteää toimipaikkaa. Jos olet haaveillut 
räsymaton kudonnasta, uusien käsityötaitojen 
oppimisesta tai vanhojen verestämisestä, niin 
taitokeskus on juuri Sinua varten! Taito- ja kä-
sityökeskuksissa voit osallistua innostaville 
kursseille, tavata muita käsitöistä kiinnostu-
neita, tulla kutomaan kangaspuilla tai käydä 
hankkimassa materiaaleja omiin projekteihisi.

– Olin pitkään halunnut tehdä villahuovan 
kotiin, mutta minulla ei ole kangaspuita enkä 
osaisi edes laittaa niitä kutomisvalmiiksi. On-
neksi ystäväni kertoi taitokeskuksesta, pistäy-
dyin kysymässä ja ilmoittauduin saman tien 
työpajaan, kertoo Saila. Saila päätyi kutomaan 
vielä toisenkin huovan lahjaksi ja keväällä hän 
aikoo osallistua ainakin valaisinkurssille.

– Oli paljon mukavampaa tehdä yhdessä 
toisten kanssa kuin pähkiä itse kotona, että 
miten tämänkin kohdan ratkaisisin. Kurssil-
la tutustuin uusiin ihmisiin, sain paljon myös 
sellaista tietoa ja vinkkejä jotka eivät varsinai-
sesti kuulunut ohjelmaankaan. Näistä kurssi-
laisista tuli uusia käsityöystäviäni, Saila iloit-
see.

KÄSITYÖTAITOJA KAIKEN IKÄISILLE

Taito käsityö- ja muotoilukouluissa on tällä 
hetkellä noin 4 000 oppilasta. Taitoja opis-
kellaan laajasti suunnittelusta valmistukseen 
ja opinnot etenevät taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmaa mukaillen. Käsityökou-
lu antaa hyvät eväät laaja-alaiseen käsityötai-
don osaamiseen, tutustuttaa eri tekniikoihin 
ja materiaaleihin.

Lyhyillä yhden tai kahden kerran kursseil-
la valmistetaan usein joku tietty tuote. Se voi 
olla vaikkapa miniryijy, sisustustekstiili, koru 
tai valaisin. Taitokeskuksessa on kaikki kurs-
silla tarvittavat materiaalit ja välineet. Osa 
kursseista voi kestää pidempään ja työpajois-
sa, esimerkiksi kutomassa, voit alkuohjauksen 
jälkeen käydä jatkamassa työtä myös omalla 
ajalla. Taito-ohjaajat neuvovat tarvittaessa. 

TIETOA, IDEOITA JA VINKKEJÄ  
MYÖS VERKOSSA

Taitojärjestön yhteiseltä verkkosivulta taito.fi  
löydät kaikkien taitoyhdistysten yhteystie-
dot. Taitoliitto jakaa myös joka viikko verkos-
sa uuden käsityövinkin, viime vuonna vink-
kien teemana oli sinivalkoiset käsityöt, 2018 
vinkit liittyvät tavalla tai toisella kirjontatee-
maan. Löydät koko käsityöalaa koskevia ide-
oita ja vinkkejä myös facebookista ja instag-
ramista sivuilta Onni elää käsityössä.

Tule Sinäkin mukaan käsityön innostavaan 
joukkoon!

Facebook ja instagram:

Onni elää käsityössä
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TAITOJÄRJESTÖ LUKUINA
18 Taitoyhdistystä
79 Taitokeskusta
36 myymälää
565 000  näyttelykävijää vuodessa
950 000  myyntinäyttelykävijää
67 000  työpajaosallistujaa
4 000  käsityökouluoppilasta

TAITOYHDISTYKSET
1 TAITO ETELÄ-SUOMI
2 TAITO ETELÄ-POHJANMAA
3 TAITO ITÄ SUOMI
4 TAITO KAINUU
5 TAITO KESKI-POHJANMAA
6 TAITO KESKI-SUOMI
7 TAITO KYMENLAAKSO
8 TAITO LAPPI
9 TAITO PIRKANMAA
10 TAITO POHJOIS-KARJALA
11 TAITO POHJOIS-POHJANMAA
12 TAITO SATAKUNTA
13 TAITO UUSIMAA
14 TAITO VARSINAIS-SUOMI

15 TAITO YLÄ-SAVO
16 NYLANDS HANTVERK
17 ÅBOLANDS HANTVERK
18 ÖSTERBOTTENS 
 HANTVERK

palaset vierekkäin oikeat puolet ylöspäin. Ota lii-
tettävän kappaleen ensimmäisen kKTks:n takareu-
nan lankalenkki koukulle, pidä lanka työn takana ja 
virkkaa sitten kKTks kuten normaalisti; vedä lanka 
virkattavanpalan seuraavasta silmukasta, vedä 
lanka läpi kaikista kolmesta lankalenkistä (alkupe-
räinen silmukka koukulla, liitettävän palan silmukan 
takareuna ja juuri työn etupuolelle vedetty lanka). 
Toimi samoin jokaisen kKTks:n kohdalla. Virkkaa 
kulman (ks, kjs, ks) normaalisti ja jatka tarvittaessa 
seuraavaan liitettävään sivuun.

Reunus
Reunusta mattosi virkkaamalla yksi kerros ympäri. 
Reunuskerros tekee reunasta viimeistellymmän ja 
jämäkämmän, sekä ilmeeltään ruutujen saumojen 
kanssa yhteensopivan. Reunuksen ohje on aavis-
tuksen epäsymmetrinen, mutta se kuuluu asiaan.

Virkkaa kKTks jokaiseen sivun ks:aan ja (ks, kjs, 
ks) jokaiseen kulmaan. Virkkaa jokaisen ruudun 
liitoskohdassa (ks, kjs, ks) ensimmäisen palan 
kjs-kaareen ja hyppää yli kjs-kaaren jälkeinen ks, 
virkkaa KTps yhdistäen kummankin ruudun ks:t, 
KTks seuraavan ruudun ks:aan ja (ks, kjs, ks) kjs-
kaareen, jatka KTks:ia ruudun sivulle.

Sulje kerros huomaamattomasti neulalla tai kou-
kulla ja päättele kaikki langanpäät.

Viimeistely
Liitoksen jäljiltä palat voivat käpristyä hiukan 
ja matosta voi tulla kupruileva. Saat saumat 
tasoittumaan, kun silität höyrysilitysraudalla maton 
nurjalta puolelta.

Pesun jälkeen matto kannattaa muotoilla ja 
kuivattaa tasossa.

Lehden käsityöohjeiden kaupallinen  
hyödyntäminen on kielletty.

Kuva 5   liittäminen

JATKOA SIVULTA 5
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Joustavien  
printtikankaiden  

tarjonta Suomessa  
on loistava.

Käpynen
ikasyr

PaaPii
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KÄSITYÖYRITTÄJYYS

Monen ompe-
luinnostus he-
rää, kun oma 
lapsi syntyy. 

– Aika mo-
nella ompelu-

harrastus on saanut kipinän kun 
lapset ovat aivan pieniä. Lasten-
vaate on nopea valmistaa ja jous-
tavien printtikankaiden tarjonta 
Suomessa on loistava, sanoo Ou-
ti Santaniemi Käpysestä.

Kun taidot karttuvat, alkaa teh-
dä mieli uudistaa myös omaa vaa-
tevarastoa. Ja kun alan yrittäjät 
ovat kotimaisia, heitä on helppo 
lähestyä.

– Meiltä toivotaan aktiivisesti 
kuosiaiheita ja esitetään väritoi-
veita. Asiakkaat arvostavat myös 
yhdisteltävyyttä yksivärisissä 
neuloksissa ja resoreissa. Meil-
tä myös toivotaan yhä enemmän 
aikuisille sopivia kuoseja, kertoo 

Anniina Isokangas PaaPii Desig-
nista.

Kotimainen suunnittelu on 
valttia printtimarkkinoilla ja toi-
nen valtti on luomumateriaalin 
käyttö.

– Moni haluaa luomulaatui-
sia kankaita, jotka ovat eettisesti 
tuotettu sekä luonnolle ystävälli-
siä, vahvistaa Marika Modig, jo-
ka luotsaa ikasyria ja  Lankakaup-
pa Kerää.

Käpysen, PaaPiin ja ikasyrin tu-
levaisuus näyttää lupaavalta. Laa-
tu ja luomu tuovat ostajia ja innos-
tus ompeluun lisää vaihtoehtoja. 
Pop up -kaupat tuovat kankaat lä-
helle ja moni ompelija varmaan jo 
odottelee Ommel 2018 -tapahtu-
maa, joka järjestetään 8.–10. 6. Es-
poossa.  Sitä odotellessa ehtii vie-
lä ommella monta vaatetta. 

TEKSTI MERJA RÄTY   KUVAT IKASYR, KÄPYNEN JA PAAPII

OMPELUSTA 
INNOSTUNEET 
SUOSIVAT LUOMUA JA 
KOTIMAISIA KUOSEJA
Ompelu on kovassa nousussa ja kotimaisten yritysten kuosit ja 
ympäristötietoisuus ovat ompeluun hurahtaneiden mieleen.

PaaPiin Pop up -kauppojen  
aikataulu keväälle 2018:
TAITO SHOP Mikkeli 14.2.–3.3.
TAITO UUSIMAA, Hyvinkää 19.2.–2.3.
TAITO SHOP MAAKARI, Oulu 23.3.–8.4.
RUSTOOPUORI, Seinäjoki 4.–11.4.
VAASAN TAITOKESKUS 16.–21.4.
TAITOKESKUS VILLAVINTTI, Isokyrö 2.–8.5.
TAITO SHOP Pori 14.–27.5.
ALAVUDEN TAITOKESKUS OURA 14.–18.5
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TAITO SHOP MIKKELI

Kauppakeskus Akseli, 
Hallituskatu 7–9, Mikkeli
Puh. 0440 162 234
taitoshop@taitoitasuomi.fi
ma–pe 10–18, la 9–16
www.taitoitasuomi.fi

TAITO SHOP KUOPIO

Liikekeskus Torikulma, 2.krs, 
Haapaniemenkatu 28, Kuopio
Puh. 0440 162 277
kuopio@taitoitasuomi.fi
ma–pe 10–18, la 10–15
www.taitoitasuomi.fi

TAITO SHOP SAVONLINNA

Puistokatu 7, Savonlinna
Puh. 0440 162 226
savonlinna@taitoitasuomi.fi
ma–pe klo 10–17, la 10–14
www.taitoitasuomi.fi

TAITO SHOP VARKAUS

Kauppakatu 17, Varkaus
Puh. 0440 162 246
varkaus@taitoitasuomi.fi
ma–pe klo 10–17
www.taitoitasuomi.fi

TAITO SHOP PIEKSÄMÄKI

Keskuskatu 16, Pieksämäki
Puh. 0440 162 244
pieksamaki@taitoitasuomi.fi
ma–pe klo 10–17, la 10–14
www.taitoitasuomi.fi

KENKÄVERO

Pursialankatu 6, Mikkeli
myyntipalvelu@kenkavero.fi
myymälä puh. 0440 162 230
myyntipalvelu (ravintolan varaukset) 
puh. 0440 162 270
myyntipalvelu@kenkavero.fi
ma–pe, su 10–18, la 10–16
www.kenkavero.fi

TAITO ITÄ-SUOMI RY

Kenkävero, 
Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli
puh. 0440 162 236
toimisto@taitoitasuomi.fi

TULE MUKAAN TAITO ITÄ-SUOMEN TOIMINTAAN
www.taitoitasuomi.f i

www.taitoliitto.fi

TAITO ITÄ-SUOMI RY:N ASIAKASLEHTI  KEVÄT 2018 / JULKAISIJA TAITOJÄRJESTÖ / PAINOSMÄÄRÄ 44 500 / PÄÄTOIMITTAJA MERJA RÄTY / ULKOASU WWW.BOTH.FI / TAITTO FORSSA PRINT TAITTOPALVELU /  

PAINOPAIKKA FORSSA PRINT 2017 / KANNESSA MARJAKEHRÄ-MATTO, KUVA KAISU JOUPPI / YHTEISTYÖSSÄ TAITO ETELÄ-POHJANMAA, TAITO ETELÄ-SUOMI, TAITO ITÄ-SUOMI,  
TAITO KESKI-POHJANMAA, TAITO KESKI-SUOMI, TAITO KYMENLAAKSO, TAITO POHJOIS-KARJALA, TAITO POHJOIS-POHJANMAA, TAITO SATAKUNTA, TAITO UUSIMAA JA TAITOLIITTO

Mustaa vai vaaleaa?

Iki-ihanat mustapohjaiset Ebba Masalin -tuotteet ovat saaneet seurakseen 
vaaleasävyisen opetustaulukumppanin. Kumman valitset vai otatko molemmat?

Kenkävero
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