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Taito Shop -myymäläketju täyttää  
20 vuotta. Myymälätoiminnan historia 
yltää kuitenkin noin 100 vuoden taakse, 
jolloin silloiset kotiteollisuusyhdistyk-
set perustivat kotiteollisuuskauppoja 
välittämään maaseudulla valmistettuja 
kotiteollisuustuotteita ja materiaaleja. 

Taito Shop
20 vuotta 
suomalaisen 
käsityöyrittäjän 
asialla

Sisältö
Taito Shop 
20 vuotta ......................... 2

Vuoden 2020 
käsityötekniikka 
on vuoleminen ................ 4

Vuole oma 
virkkuukoukku 
Molla Millsin kanssa ........ 5

Laululintu 
tuftattu taulu .................... 6

Virkattu pesulappu ......... 7

Kurssiesittelyt ................. 8

Kurssit ja tapahtumat ..... 12

Makramee 
seinäamppeli  ............... 16

Kenkävero 30 vuotta ..... 18

Neulo joogasukat .......... 20

Intohimona 
makramee ..................... 22

Pappilan 
ahvensoppa .................. 23

2



Ensimmäinen kotiteollisuuskauppa Suomeen perustettiin Kuopioon vuonna 
1904. Piikkopuoti Oy Mikkeliin perustettiin 1965. Kotiteollisuuskauppojen 
imagon uudistus aloitettiin 1990 -luvun lopulla ja syntyi yhtenäinen Taito Shop 
-ketju, jonka nimen alle myymälät siirtyivät.
Ensimmäiset suomalaista käsityötä myyvät Taito Shopit perustettiin Tampe-
reelle, Mikkeliin, Vaasaan ja Jyväskylään vuonna 2000. Aiemmin itsenäiset 
taitoyhdistysten omistamat myymälät lähtivät hakemaan vahvempaa näkyvyyt-
tä yhteisen myymälänimen ja brändin alta. Alusta lähtien oli selvää, että kiin-
nostusta juuri tämänkaltaiseen ketjumyymälään oli olemassa. Hyvin nopeasti 
ketju lähti kasvamaan nykyisiin mittasuhteisiinsa ja nyt lähes kaikki taitoyhdis-
tysten ylläpitämät myymälät toimivat Taito Shop brändin alla.

Taito Shop, suurin suomalainen käsityöyrittäjien tuotteiden sisäänostaja ja 
myyjä on pysynyt mukana sisustus-, lahja- ja asustekaupassa kahdesta syystä: 
On vastattu kysyntään jatkuvasti uusituilla kotimaisilla pienteollisilla tuoteper-
heillä ja taas toisaalta sillä, että tuotevalikoimassa on säilynyt oma käsityömäi-
nen, pienyrittäjyyttä tukeva tuotevalikoima. Omaleimaisuutta korostaa se, että 
vaikka jokaisella Taito Shop -myymällä on yhteinen visuaalinen ilme ja yhteisiä 
kampanjatuotteita, myymäläkohtaiset valikoimat vaihtelevat.

Ostamme vuosittain yli kahdella miljoonalla eurolla tuotteita alan koti-
maisilta yrittäjiltä. Se on erittäin merkittävä määrä, kun asiaa katsoo pien-
yrittäjyyden ja kansantalouden näkökulmasta. Merkittävää on myös kaupan 
kulttuuriset arvot. Taito Shopien kauniit, hyvillä myymäläpaikoilla sijaitsevat 
myymälät ylläpitävät suomalaista kädentaitokulttuuria ja nostavat käsityöyrit-
täjyyden tunnettuutta, kertoo Taito Myymälät Oy:n johtaja ja Taito Itä-Suomi 
ry:n toiminnanjohtaja Anne Ossi.

Taito Shop myymälöitä on tällä hetkellä 23 kappaletta ympäri Suomea, 
joista Kenkäveron Taito Shop -myymälä Mikkelissä on suurin. Kasvu tulee ta-
pahtumaan lisääntyvien pop up -myymälöiden, mutta erityisesti myös verkko-
kaupan puolella. Uusittu Taito Shop -verkkokauppa on ollut menestys monella-
kin tapaa. Verkkokaupan kautta olemme mukana ihmisten arjessa silloinkin, 
kun myymälöiden ovet ovat kiinni ja toisaalta juuri verkkokauppa tavoittaa 
nekin kuluttajat, jotka eivät vielä ole kivijalkamyymälöiden läheisyydessä, Ossi 
uskoo. –Vaikka verkkokauppa on meillä kasvavaa, kuitenkin valtaosa liikevaih-
dosta tehdään yhä perinteisessä kivijalkamyymässä, Ossi muistuttaa.

Taito Shop ketjua 
johdetaan Mikkelistä
Taito Shop -nimen omistaa taitoyhdistysten omistama Taito Myymälät Oy. 
Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana 
toimii Kenkäveron toiminnanjohtaja Anne Ossi. Taitoshop.fi -verkkokauppaa 
organisoidaan myös Kenkäverosta käsin. Yhdistyksen henkilöstö syöttää omia 
ja muiden myymälöiden tuotteita verkkokauppaan ja välittää asiakkaiden verk-
kokauppatilauksia ympäri Suomea eri Taito Shopeille, joista tuotteet lähtevät 
asiakkaille. Kenkäveron henkilökunta vastaa verkkokaupan kehittämisestä ja 
markkinoinnista sekä koordinoi ketjun yhteisiä kampanjoita.

SHOP

Pauliina Rundgren on suunnitellut ja valmistanut 
juhlavuoden korusarjan, johon kuuluvat Kissan- 
kello-, Niittyleinikki- ja Orvokki-riipukset ja 
korvakorut. Riipukset 29 € ja korvakorut 32 €.
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Vuoden 2020 käsityötekniikka

VUOLEMINEN
TEKSTI JOHANNA AYDEMIR • KUVA KAPINA OY

Suomalaisilla on erityinen suhde luontoon ja metsässä 
liikkumiseen sekä puuhun materiaalina. Puukko on 
perinteisesti kulkenut mukana metsäretkillä. Puun 
käsittely, vuoleminen ja puukon käyttö on arvokasta 
käsityötaitoa, joka nyt halutaan nostaa esiin nimeämällä 
vuoleminen Vuoden 2020 käsityötekniikaksi.
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Vuolumestarien 
taito on katoamassa
Vuolemisen taito on kansanperinnettä, joka on 
vaarassa kadota. Vuolumestarien käsissä on 
syntynyt esimerkiksi perinteisiä, äärimmäistä 
käsityötaitoa vaativia lastukoristeita, lintuja 
ja tuomaanristejä. Vuolemisen valinta vuoden 
käsityötekniikaksi ei tavoittele kuitenkaan sitä, 
että kaikkien pitäisi oppia lastulintujen tekijöik-
si. Yksinkertainen pajupillin veistely, kaarnalai-
van muotoilu tai grillitikun vuoleminen retkellä 
on jo elämys, joka antaa tuntumaa puuhun 
materiaalina ja opettaa puukon käsittelytaitoa. 
Olisi kuitenkin hienoa, jos tekniikan esiin tuo-
minen lisäisi myös kiinnostusta katoavaa taitoa 
kohtaa ja perinteisillekin mestareille löytyisi 
oppilaita jatkamaan vanhojen tekniikoiden 
taitoa eteenpäin.

Vuoden 2020 aikana on tulossa taito.
fi-sivulle jakoon ohjevideoita ja materiaalia, 
joiden avulla vuolemista on helppo uskaltautua 
kokeilemaan. 

Taitoliitto ja Suomen käsityön museo 
toteuttavat yhteistyönä vuoden käsityötekniik-
kaa tukevan Metsästä käsin -kutsunäyttelyn, 
jonka esittelee suomalaisten suhdetta metsään, 
puuta materiaalina sekä esittelee metsää tilana 
ja paikkana käsityön näkökulmaa unohtamatta. 
Tunnelmallinen näyttely pyrkii esittelemään 
suomalaisen metsän ytimen, metsän tun-
nun, äänet ja tuoksut. Näyttely tulee olemaan 
esillä Jyväskylässä Suomen käsityön museossa 
23.5.–30.8.2020 ja CraftCornerissa Helsingissä 
syyskuussa 2020.

Modernin virkkauksen kansainvälisesti tunnettu taitaja Molla Mills kier-
tää kaikissa Suomen taitoyhdistyksissä huhti-toukokuussa opettamassa 
virkkuukoukun vuolemista ja virkkausta. Seitsemällätoista paikkakunnalla 
vietetään kevään kynnyksellä kurssituokio todellisen matalan kynnyksen 
vuolemisen parissa ja lopputuloksena kurssilaiset saavat mukaan kauniin 
ja käytännöllisen itse tehdyn käsityövälineen. Näin haluamme innostaa 
Vuoden 2020 käsityötekniikan eli vuolemisen kokeiluun myös enemmän 
pehmeiden materiaalien käsityötekniikoista innostuneita. 

Molla Millsin vuolutyöpaja järjestetään Mikkelissä  
keskiviikkona 15.4.2010 klo 17.30
Molla Millsin vuolutyöpaja kestää noin 2,5 tuntia ja työpajan hinta on 15€. 
Yhteen työpajaan mahtuu 20 osallistujaa. Ilmoittaudu siis pian, paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen avautuu 
netissä www.taito.fi lauantaina 18.1.2020 klo 9.00.

Kurssiin sisältyy virkkuukoukun vuoleminen sekä mahdollisuus 
aloittaa Mollan suunnitteleman hedelmäpussin virkkaaminen, virkkaus-
ohjeen asiakas saa mukaan. Ja toki Molla kertoilee muutenkin omista 
virkkutöistään. 
Lisätietoja www.taitoitasuomi.fi

Vuole oma virkkuukoukku 
Molla Millsin kanssa

Taitoliitto nimesi Vuoden käsityötekniikan nyt 
neljännen kerran. Edellisten vuosien tekniikat 
makramee, kirjonta ja kudonta ovat nousseet 
kestosuosikeiksi ja saaneet paljon näkyvyyt-
tä. Kolmasosa suomalaisista (34 %) kertoo 
nikkaroivansa, rakentelevansa tai tekevänsä 
käsitöitä ainakin muutaman kerran kuussa.  
7 % kertoo tekevänsä käsitöitä joka päivä ja  
77 % suomalaisista harrastaa käsitöitä ainakin 
satunnaisesti. Naisista jopa 11 % tekee käsitöitä 
päivittäin. Käsityön harrastaminen Suomessa 
–tutkimus 2018. 5



Laululintu 
tuftattu taulu
Ohje ja malli: Taito Pohjois-Pohjanmaa ry
Koko: 30x30 cm

Tarvikkeet:
Monks Cloth -kankaalla päällystetty pui-
nen kehys, koko 30 x 30 cm.
Tuftausneula Oxford Punch Needle, koko 
10 regular.
Villalanka: Pirkanmaan Kotityön paksu 
Pirkkalanka kaksinkertaisena; luonnon-
valkoinen 101, vaalea puuteri 1951, ruoste 
335, okra 110.
Vedenkestävä tussikynä, sakset ja silitys-
rauta.

Esivalmistelut:
Jäljennä vedenkestävällä tussilla kan-
kaaseen lintukuvio. Tussipiirros ei näy 
valmiissa työssä. Helpoiten jäljentäminen 
onnistuu, kun leikkaat kuvion pienem-
mäksi, asetat sen kehyksen taustalle ja 

piirrät läpi. Voit myös asettaa kehyksen 
valoa vasten, jolloin kuvio erottuu hyvin. 
Teippaa kuvio kiinni muutamasta kohdas-
ta kehykseen jäljentämisen ajaksi.
Langoita neula – lanka pujotetaan neulan 
kärjessä olevasta uran puoleisesta reiästä 
ja asetetaan neulan uraan koko pituudel-
taan. 
Huom! Työskentele aina niin, että neulan 
langoitusaukko osoittaa kulkusuuntaan. 
Tuftausjärjestys on seuraava: 1. linnun 
silmä. 2. siipi. 3. keho. 4. jalat. 5. oksat ja 
lehdet. Viimeiseksi tuftataan pohjaväri.

Aloita tuftaus:
Aseta tuftausneula linnun silmän viivalle, 
työnnä neula kankaan läpi niin pitkälle, 
että puinen osa koskettaa kangasta. Vedä 
neulassa oleva langan alkupää nurjalle. 
Nosta neula reiästä ja liu´uta neulan 
kärki kangasta pitkin, siirtyen noin 8 mm 

eteenpäin. Työnnä neula uudelleen kan-
kaasta ja jatka kunnes tuftattavan kuvion 
koko ääriviiva on täytetty. Jätä neula 
kankaaseen, vedä kevyesti taustapuolella 
olevasta neulasta tulevasta langasta ja 
katkaise lanka. Langan pää jää kehyksen 
taustapuolelle.
Kun tuftaat, varo nostamasta neulaa liian 
korkealle kankaasta, näin kankaan tausta-
puolella oleva lenkki ei lyhene liikaa. Pyri 
tuftaamaan sileitä pistoja. Mikäli pistoista 
ei tule halutunlaisia, voit aina purkaa tuf-
tatun langan, siloittaa hieman kankaassa 
olevia purettujen pistojen jälkiä ja tuftata 
pistot uudelleen. 
Vaihda neulaan lanka ja tuftaa seuraava 
osa. Mikäli tuftaat kulmia, käännä neula 
kulman kohdalla niin, että langoitusaukko 
osoittaa seuraavaan kulkusuuntaan. Jatka 
tuftausta täyttäen kuviot spiraalimai-
sesti. Pyri täyttämään seuraava rivi aina 
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Puhdas
idea
Virkattu pesulappu
Käytä  puuvilla- tai bambulanka. Virkkaa koukulla numero 
2,5-3,5, riippuen langasta ja käsialasta. Voit pestä pesula-
put koneessa 60 asteessa. Kannattaa käyttää pesupussia.

Nyppy = Tee lk koukulle ja vie koukku ensimmäisellä 
kerroksella aloituslenkin ali, jatkossa nyppyjen väliin. 
• Tuo lanka läpi ja vedä sitä hieman ylöspäin, jotta saat 
nypylle korkeutta. • Toista lenkkejä yhteensä 4 kertaa, 
välissä aina langankierto. • Tee lk koukulle ja vedä lanka 
kaikkien koukulla olevien 9 lankalenkin läpi. 
• Lopuksi sulje nyppy yhdellä kjs:lla. 

1. krs: Tee taikalenkki. Jätä langan pää vasemmalle 
ja kierrä lanka 4 sormen ympäri. Virkkaa 1 kjs kahden 
langan ympäri. Virkkaa 8 nyppyä. Sulje kerros ps:lla
2. krs: Virkkaa 1kjs ja sen jälkeen 2 nyppyä jokaiseen 
edellisen kerroksen nyppyjen välissä olevaan kjs:aan 
(= 16 nyppyä) Sulje kerros ps:lla.
3. krs: Virkkaa 1 kjs, *2 nyppyä 2 nypyn keskelle, 
1 nyppy nyppyryhmien väliin*, toista *-*  
yhteensä 8 kertaa (=24 nyppyä).  
Sulje kerros ps:lla. 
4. krs: Virkkaa vuorotellen 1 ks jokaiseen 
edellisen kerroksen yksittäiseen nyppyyn 
ja jokaisen nyppyryhmän keskelle. 
Sulje kerros ps:lla. Päättele langat.

Virkatut pesulaput korvaavat kertakäyt-
töiset meikinpesulaput! Pesulaput voi 
pestä ja käyttää aina uudelleen.

Lyhenteet:
kjs = ketjusilmukka
ps = piilosilmukka
p = pylväs
ks = kiinteä silmukka
lk = langan kierto

limittäin edellisen viivan sisäpuolelle tai 
viereen. Ole varovainen, ettet halkaise 
edellisen kerroksen lankoja neulalla. 
Kun kuvio on valmiiksi täytetty, työnnä 
neula kankaasta läpi, vedä kevyesti 
taustapuolella olevasta langasta ja 
katkaise lanka. Jätä aina aloituksessa 
ja lopetuksessa langan päät kehyksen 
taustapuolelle.
Tuftaa kaikki kuviot. Tuftaa viimeiseksi 
taulun pohjaväri. 
Huom! Varo tuftaamasta liian lähellä 
kehyksen reunaa, ettei taustalla olevat 
lenkit pullistaisi kangasta kehyksen 
vieressä. Voit seurata kankaan lankoja 
noin 5 mm kehyksen sisäpuolelta.
Viimeistely:Tasoita kaikki langan päät 
lenkkien mittaisiksi. Lenkkejä ei leikata 
auki. Höyrytä lopuksi kangas kehykses-
sä kostean liinan läpi. 

taitoshop.fi 
-verkkokauppaTA
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taitoshop.fi 
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Laululintu 
-tarvikepaketti 

38€ 
sis. langat ja kehyksen

Tuftausneula 
45€

Pesulappu 
-tarvikepaketti 

9,90 
Sisältää 100g lankaa 

ja ohjeen kolmeen 
erilaiseen pesulappuun 

ja pesupussiin
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HYVIN- 
VOINTIA  
KÄSI- 
TYÖSTÄ
Käsityöt ovat oiva tapa irtiottoon 
arjesta sekä saada omaa aikaa 
itselle. Rauhallisessa ja tekemiseen 
keskittyneessä tilassa, moni kurssilai-
nen onkin kertonut saavuttaneensa 
FLOW-tilan sen hetken, jolloin arjen 
kiireet, huolet ja murheet unohtu-
vat ja asiat saavat mittasuhteensa. 
Lopputuloksena on onnistumisen ilo, 
tyytyväinen, levännyt ja virkistynyt 
mieli sekä sellaisenaan arvokas oman 
käden tuotos. Tämän kokemuksen 
haluamme tarjota myös Sinulle. Siksi 
kutsumme Sinut mukaan inspiroitu-
maan, oppimaan uutta ja kokemaan 
yhdessä tekemisen iloa. Haluamme 
antaa Sinulle onnistumisen kokemuk-
sia ja tekemisen riemua. Uppoudu 
käsitöiden kiehtovaan maailmaan. 
Kurssimme sopivat niin kokeneelle 
kuin käsityöharrastusta aloittavalle. 
Monipuolisesta kurssitarjonnasta voit 
valita juuri Sinua kiinnostavan kurssin. 
Tule rohkeasti mukaan niin huo-
maat, että Sinäkin osaat ja onnistut. 
Mukavassa ja rennossa ilmapiirissä, 
ammattitaitoisten ohjaajien ohjauk-
sessa, oppiminen on helppoa ja uusia 
ideoita pulpahtelee tuon tuostakin. 
Mikäli haluat haastaa itsesi ja oppia 
syvemmin, niin silloin suosittelemme 
Sinulle Taito -Käsityökoulua. Aikuisten 
ryhmässä voit syventää osaamistasi 
käsityötaitoissa tai oppia aivan jotain 
uutta. Tule mukaan, koska itse tehty 
on ihanin!
 
Lisätietoja kursseista 
ja ilmoittautuminen kursseille: 
www.taitoitasuomi.fi

TAITOPIIRI
Taitopiiri -käsityökerho on tarkoitettu 
Sinulle, joka haluat oppia jotain uutta 
ja jakaa omia oppejasi muiden kanssa. 
Olet tervetullut mukaan kuulemaan 
uusimmat ideat ja oppimaan lisää 
koukuttavia tekniikoita. Kurssilla saat 
ohjauksen uusiin käsityötekniikkoihin, 
tarvittavat välineet sekä laadukkaat 
materiaalit. Hyvässä seurassa kahvi-
kupposen äärellä tekeminen on mu-
kavaa, rentouttavaa ja taatusti arkea 
piristävää. Taitopiiri kokoontuu kuusi 
kertaa kevään aikana ja se sopii hyvin 
kaikenikäisille käsityöharrastajille 
sekä harrastusta aloittaville. Kevään 
kurssisisältö vaihtelee paikkakunnit-
tain. Kurssiohjelman saat lähimmästä 
Taito Shopista. 
Hinta 65 €+materiaalit, eläkeläiset, 
työttömät 25 €+materiaalit

MAKRAMEETA 
ALOITTELIJALLE
Supersuositut makramee kurssit jatkuvat. Ke-
vään ensimmäinen kurssi on tarkoitettu Sinulle, 
jos haaveilet omasta makramee seinätekstiilistä, 
mutta epäilet taitojasi. Kurssilla opetamme 
Sinulle makramee perussolmut ja ohjaamme 
oikeisiin materiaalivalintoihin. Kurssilla on valit-
tavana muutamia helppoja tarvikepakettimalleja, 
joilla onnistut varmasti. Tule siis oppimaan ja 
onnistumaan. Suosittelemme tätä kurssia ennen 
kevään muita makramee kursseja, joten kipin ka-
pin kurssille. Muutaman perussolmun opettelulla 
pääset jo pitkälle ja pystyt jatkossa suunnitte-
lemaan omia solmintamalleja. Seinätekstiilit 
lisäävät kotiisi viihtyvyyttä niin visuaalisti kuin 
akustiikankin kannalta. Kurssin jälkeen Sinulla 
on jo perussolmut hallussa, voit tulla opettele-
maan lisää kevään muille makramee kursseille; 
viistoja kohorivejä ja nyppyjä. Kurssilta saat 
kaiken tarvittavan materiaalin. Mikäli haluat 
valmistaa makrameetyön luonnon keppiin voit 
ottaa sen mukaan. Langan vakiovärit ovat luon-
nonvalkoinen, valkoinen, musta, vaalean harmaa 
ja tumman harmaa. Mikäli haluat tehdä työn 
jostain muusta väristä, tilaamme sen Sinulle, 
tilausaika on noin kaksi viikkoa. Suosittelemme 
ilmoittamaan ennakkoon millaisen makramee-
työn haluat.
Hinta 16 €+ seinätekstiilit alkaen 30 €

Kurssi- 
toimintaamme 
tukee

#makrameetaitoshop

Tä
g

ää
 o

m

a makrameesi

•  Jaa myös m

uil
le

!
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TUFTAUS
Tuftaus tai ehkä paremmin 
Punch Needle tekniikkana 
tunnettu työtapa on helppo ja 
nopea tapa valmistaa kodin 
sisustustekstiilejä. Kurssilla voit 
suunnitella oman mallin tyynyyn 
tai tauluun tai käyttää valmiita 
malleja. Työ valmistuu kätevästi 
kehikon ja kätevän punch-needle 
neulan avulla.  Kurssilla on laaja 
valikoima herkullisia villalankoja 
ja kaikki tarvittavat työvälineet. 
Kurssilta voit ostaa neulan ja 
kankaita myös kotiin. Tämä 
kurssi sopii kaikille. 
Hinta 16 € 
+ materiaalit

Mikkelin, Kuopion, 
Varkauden, Pieksämäen 
ja Savonlinnan kurssi- 

ajankohdat löydät 
sivuilta 12-14

Tilaa 
tarvikepaketteja

www.taitoshop.fi
-verkkokaupasta

MAKRAMEE 
SEINÄTEKSTIILIT 
JA AMPPELIT
Tämä kurssi on Sinulle, joka hallitset jo 
makramee perussolmut ja haluat luoda 
kotiisi viihtyvyyttä näyttävillä makramee 
seinätekstiileillä. Kurssilta saat kaiken 
tarvittavan materiaalin. Valitse oma 
suosikkisi tarvikepakettimallistosta. 
Kurssille voit tuoda myös oman luon-
nonkepin, tarvikepaketti sisältää puisen 
pyörötangon. Langan vakiovärit ovat 
valkoinen, musta ja harmaa. Ilmoitahan 
meille muista väritoiveista vähintään 
kaksi viikkoa ennen kurssia! Kevään uu-
tuutena olemme yhdistäneet seinäteks-
tiilin ja amppelin, mikä mainio idea! 
Hinta 16 € 
+ seinätekstiilit alkaen 30€

MAKRAMEE  
UNELMAT
Toteuta makramee haaveesi! Sillä nyt on 
hetkesi, haastaa meidät toteuttamaan 
unelmasi ja pistä ammattitaitomme tes-
tiin! Ota kuva/ kuvia mukaan kurssille. 
Kurssilla voit myös sekoittaa makra-
meesolmeilua ja kudontaa ennakkoluu-
lottomasti. Varaamme kurssille herkul-
lisia muhkeita lankoja pujotteluun ja 
ohuita villa-, pellava- ja puuvilla lankoja 
solmeiluun ja kudontaan.Ensimmäinen 
kokoontumien on suunnittelukerta ja 
kaksi seuraavaa kertaa solmeilemme. 
Kurssilla on mahdollisuus myös vär-
jäykseen. 
Hinta 24 € 
+ materiaalit
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Mikkelin, Kuopion, 
Varkauden, Pieksämäen 
ja Savonlinnan kurssi- 

ajankohdat löydät 
sivuilta 12-14

KOUKUTUT 
ASUSTEET
Haluaisitko kokeilla itsellesi uutta 
käsityötekniikkaa? Koukkuaminen on 
perinteinen lankatekniikka, joka on 
kuitenkin jäänyt melko tuntematto-
maksi. Tekniikalla valmistettu pinta 
on tavallista neuletta paksumpaa, 
joten koukkuamalla saat valmistettua 
talveen muhkeita asusteita; kaulahui-
veja, lapasia ja pipoja. Tekniikka on 
helpoin tehdä villalangoista. Myymä-
lästämme löydät hyvän valikoiman 
erilaisia ylellisiä lankoja töihisi. Tule 
oppimaan uutta ja ilahduta itseäsi 
uusilla asusteilla. Kurssilla ei tarvita 
ennakkotaitoja, joten se sopii hyvin 
myös käsityöharrastusta aloitteleville. 
Hinta 16€+ materiaalit

KOKOA  
KANGASPUUT
Tämä kurssi on Sinulle, joka 
omistat kangaspuut, mutta et osaa 
koota niitä. Kurssilla puretaan 
ja kasataan kangaspuut sekä 
rakennetaan mattoloimi puihin. 
Kurssi toteutetaan kahden päivän 
kurssina. Ensimmäisellä kerralla 
opettelemme puiden kokoamisen 
ja toisella rakennamme loimen pui-
hin.  Tämän kurssin jatkoksi sopii 
hyvin helppoa kudontaa kangas-
puissa. Tällä kurssi yhdistelmällä 
pääset heti nauttimaan kudonnan 
iloista omassa kodissa. 
Hinta 16 €+ materiaalit

KUDONTAA PIRTAKANGASPUILLA
Kuulutko niihin nuorten joukkoon, joka tarvitsee vanhemman sukupolven apua, 
ennen kuin voit aloittaa kutomisen? Et ole siinä tapauksessa yksin! Kuteen pys-
tysuorien tai pitkittäisten lankojen, eli siis loimen, luominen on taitolaji, jonka 
yhä harvempi enää hallitsee. Pirtakangaspuissa loimen luominen on helppoa ja 
nopeaa. Kurssilla opit luomaan loimen suoraan puihin ja kutomaan. Pirtakangas-
puut taittuvat kokoon ja näin ne on helppo kuljettaa mukana, jos vaikka haluat 
jatkaa kudontaa kotona kurssipäivien välissä. Pirtakangaspuut sopivat mainiosti 
huivien kudontaa, loimeksi voit valita eripaksuisia ja laatuisia lankoja. Palttina-
sidos on helppo kutojalle ja väreillä saat muodostettua mielenkiintoisia pintoja. 
Pirtakangaspuilla voit kutoa myös sisustus ja asustekankaita. Kurssilla käytössä 
myös saumuri ja ompelukoneita, jos haluat valmista a tyynyjä, kasseja… 
Hinta 16€+ materiaalit
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Tilaa 
tarvikepaketteja

www.taitoshop.fi
-verkkokaupasta

KOULULAISTEN 
TAITOVIIKKO 
Koululaisten taitoviikko on Taito Itä-Suomi 
ry:n kesäleiri kädentaidoista innostuneille 
kouluikäisille lapsille. Taitoviikot käynnisty-
vät heti koulujen loputtua kesäkuun alussa. 
Aiempaa käsityöharrastaneisuutta ei vaadita 
vaan taitoviikko sopii kaikille käsillä tekemi-
sestä kiinnostuneille 7-15-vuotiaille.

Käsityöpainotteisilla leireillä kokeillaan, 
keksitään ja riemuitaan tekemisen ilosta. 
Tänä kesänä teemana on luonto ja kierrätys, 
joten materiaalit, aiheet ja tekemiset vali-
taan sen mukaisesti.

Viikon ohjelmaa muokataan osallistujien 
toiveiden mukaan ja sään salliessa pyrimme 
siirtämään työpajoja ulos.

Taitoviikon hinta on 75 €/lapsi
Hinta sisältää ohjatun toiminnan ja kaikki 
materiaalit. Ota mukaan rennot työvaatteet 
ja eväät. 

LUSIKKAKORUT
Löytyykö laatikoiden pohjalta eri paria olevia 
hopealusikoita tai kenties kasa hiihtopalkin-
tolusikoita, joille ei ole käyttöä? Tule kurssille 
ja kierrätä kauniit vanhat hopealusikat uusiksi 
koruiksi. Näin muistojen aarteet ja käyttä-
mättömät pöytähopeat saavat uuden elämän 
esimerkiksi uniikkina riipuksena. Voit valmistaa 
viikonloppukurssillamme myös korvakoruja, 
sormuksia ja rannekoruja. Uutuutena kurssil-
la voit kuvioida riipuksen omalla valokuvalla 
kuvansiirtotekniikalla. Kurssille tarvitset omia 
hopea- tai alpakkalusikoita tai muita aterimia 
materiaaliksi. Muut materiaalit, kuten hopeiset 
korvakorujen koukut ja kaulaketjut voit hankkia 
kurssilla. Kurssi sopii aloitteleville korunteki-
jöille sekä aiemmin koruja tehneille, korun voit 
toteuttaa yksinkertaisena tai haastavampana 
taitojesi mukaan. Kuvansiirtotekniikan kuvat 
tulee olla lasertulosteita ja suosittelemme, että 
käyt tulostuttamassa kuvat liikkeessämme 
ennen kurssia.
Hinta 16 €+ työvälinekulu 5 €+ materiaalit

NEULEKLINIKKA,  
VILLASUKAT LOOPATEN 
& KIRJONEULE
Jääkö Sinulla toinen villasukka kesken tai 
kokonaan tekemättä? Mitä, jos sukat valmistui-
sivat samanaikaisesti vierekkäin. Tule kurssille 
opettelemaan magic loop- tekniikka, siinä 
sukat neulotaan pitkillä pyöröpuikoilla neljän 
sukkapuikon sijaan. Voit neuloa kahta sukkaa 
samanaikaisesti tai yhden sukan kerrallaan. 
Tekniikka sopii erinomaisesti kirjoneulesukkien 
neulomiseen. Olipa kerran villasukka- kirjan 
tekijä, Titta Järvensivu, käyttää ja suosittelee 
tätä tekniikkaa sukkien neulontaa. 
Hinta 16 €+ materiaalit

HELPPOA KUDONTAA  
KANGASPUILLA
Helppoa kudontaa- kurssitkeskittyvät yksinkertaisiin sidoksiin ja 
kudontatekniikkoihin. Tavoitteena on, että jokainen kokee onnistumi-
sen iloa. Kursseilla pääpaino on luovassa itseilmaisussa, materiaalien 
ja värien tuottamassa mielihyvässä.Rauhallisessa ja tekemiseen kes-
kittyneessä tilassa, moni kurssilainen onkin kertonut saavuttaneensa 
FLOW-tilan se hetki, jossa arjen kiireet, huolet ja murheet unohtuvat 
ja asiat saavat mittasuhteensa. Lopputuloksena on onnistumisen ilo, 
tyytyväinen, levännyt ja virkistynyt mieli sekä sellaisenaan arvokas 
oman käden tuotos.  Tämän kokemuksen haluamme tarjota myös 
Sinulle! Tule tekemään oma räsymatto, -tyyny tai -kori. Valmiit loimet 
ja ammattitaitoinen henkilökunta on kurssilla Sinua varten. Kurssin 
jälkeen voit kutoa kutomossa omatoimisesti niin paljon, kun intoa ja 
halua riittää. Useimmilla paikkakunnilla voit kutoa myös viikonlop-
puisin.
32 €+ kudonnan materiaalit.  
Sisältää 2 kurssikertaa ja yhden henkilökohtaisen ohjauskerran
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Mikkeli
MITÄ, 
MISSÄ JA 
MILLOIN?

KURSSIT JA TAPAHTUMAT  |  KEVÄT 2020

Taito Shop Mikkeli
Kauppakeskus Akseli 
Hallituskatu 7-9, Mikkeli
Puh. 0440 162 234
taitoshop@taitoitasuomi.fi
ma-pe 10–17, la 9–15

Onni elää käsityössä. Valitse Sinulle 
sopiva kurssi ja tule mukaan tekemisen 
ihmeelliseen maailmaan. Kursseilla kohtaat 
toisia käsityön ystäviä, joten kurssi on 
myös mainio tapa tutustua samanhetkisiin 
ihmisiin. Kurssimme sopivat kaikille 
taidoista riippumatta eli voit olla aloitteleva 
käsityöharrastaja tai kokenut käsitöiden 
tekijä. Tule rohkeasti mukaan ja ota myös 
kaverisi mukaan! Yhdessä oppiminen ja 
tekeminen on iloinen asia.
 
Lisätietoja kursseista ja tapahtumista 
sekä ilmoittautuminen kursseille: 
www.taitoitasuomi.fi

Taito-klubikortilla voit osallistua niin 
monelle lyhytkurssille kuin haluat. 
Kortin hinta 70 €/ vuosi

PS.
Meillä käy kursseilla maksuvälineenä, 
e- passi, Smartum, Edenred

Käsityölauantai       
la 18.1. klo 9-15

Taitopiiri  
(kokoontuu 6 kertaa) 
ke 15.1.–19.2.  
aamupäiväryhmä klo 9-11.30 
iltapäiväryhmä klo 12–14.30 
Kurssipaikka Vuorikatu 5

Makramee aloittelijoille 1. 
ma 27.1. ja ma 3.2. 
päiväryhmä klo 12- 14.30 
iltaryhmä klo 16- 18.30

Makramee aloittelijoille 2. 
to 30.1. ja 6.2. 
päiväryhmä klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 16-18.30 
 
Neuleklinikka, 
Villasukat loopaten 
ti 4.2. ja 18.2. 
päiväryhmä klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 16–18.30 
Kurssipaikka Taito Shop

Kokoa Kangaspuut 
pe 7.2. ja la 8.2. 
perjantaina klo 16–18.30 
lauantaina klo 9-11.30

Makramee seinätekstiilit 
ja amppelit 
ma 10.2. ja 17.2.  
päiväryhmä klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 16–18.30 
 
Yhdessä tehden 
-ystävänpäivätapahtuma 
pe 14.2. klo 10-17

Helppoa kudontaa 
to 13.2. ja 20.2. 
päiväryhmä klo 12-14.30   
iltaryhmä klo 16-18.30

Makramee unelmat 
ke 4.3., 11.3. ja 25.3. 
päiväryhmä klo 12-14.30   
iltaryhmä klo 16-18.30

Naistenpäivän tapahtuma 
Taito Shopissa 
la 7.3. klo 10-15

Makramee ja kukat 
ma 30.3. ja 6.4. 
päiväryhmä klo 12 -14.30 
iltaryhmä klo 16-18.30

Tuftaus 
ke 1.4. ja 8.4. 
päiväryhmä klo 12–14.30   
iltaryhmä klo 16–18.30 
Kurssipaikka Vuorikatu 5

Koko perheen pääsiäis- 
tapahtuma Kenkäverossa 
la 4.4. klo 10-15

Vuole oma virkkuukoukku  
-työpaja by Molla Mills 
Ke 15.4.klo 17.30–20  
Hinta 15 €/hlö 

Kudontaa pirtakangaspuilla  
ke 22.4. ja 29.4. 
iltaryhmä klo 16–18.30

Pukeudu suomalaiseen 
Kenkäverossa 
la 25.4. klo 10–15

Koululaisten taitoviikko 
Ma-pe 1.-5.6. klo 10-15 
ohjattua toimintaa.  
Paikalle voi saapua tarvittaessa 
klo 8 alkaen ja lähteä klo 16 
Taito Käsityökoulu, Vuorikatu 5.

taitoshop.fi 
-verkkokauppaTA
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Kuopio
Savon- 
linna

Tuftaus 
ti 17.3. ja 24.3. 
päiväryhmä klo 13-15.30 
iltaryhmä klo 17-19.30

Makramee unelmat 
ke 25.3. ja 1.4. 
päiväryhmä klo 13-15.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Green Craft punottu kori 
to 2.4. ja 9.4. klo 16-18.30

Tunikan ompelu 
ti 14.4., 21.4. ja 28.4.  
klo 16-18.30

Lastenvaatteiden ompelu 
ke 15.4. ja 22.4. 
päiväryhmä klo 13-15.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Terho säilytin 
to 16.4. ja 23.4. 
päiväryhmä klo 13-15.30 
iltaryhmä klo 17-19.30

Pukeudu suomalaiseen -päivä 
la 25.4 klo 10-15

Mosaiikkia sisustukseen 
ke 29.4., 6.5. ja 13.5.  
klo 16-18.30

Lusikkakorut 
la 9.5. klo 10-15

Koululaisten taitoviikko 
ma-pe 1.-5.6. klo 10-15

Käsityölauantai  
la 18.1. klo 10-14

Taitopiiri 1 
( kokoontuu 6 kertaa) 
ma 27.1.-9.3. klo 9.30-12

Taitopiiri 2 
ma 27.1.-9.3. klo 13-15.30

Taitopiiri 3  
ti 28.1.-10.3. klo 9.30-12

Taitopiiri 4  
ti 28.1.-10.3. klo 13-15.30

Helppoa kudontaa kangaspuilla 
ti 28.1. ja 4.2.  
iltaryhmä klo 17-19.30 
+ kaksi kudontapäivää

Lastenvaatteiden ompelu 
to 30.1. ja 6.2. 
iltaryhmä klo 17-19.30

Makrameeta aloittelijalle 
ke 5.2. ja 12.2.  
päiväryhmä klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 17-19.30

Neuleklinikka 
to 6.2. klo 12-14.30 
ti 19.2. klo 17-19.30 
to 12.3. klo 12-14.30 
ke 1.4. klo 17-19.30 
to 16.4. klo 12-14.30

Kudontaa pirtakangaspuilla  
to 13.2. ja 20.2. 
iltaryhmä klo 17-19.30

Yhdessä tehden 
-ystävänpäivätapahtuma 
la 15.2. klo 10 -14

Posliinikorut 
ti 3.3. ja 10.3  
iltaryhmä klo 17-19.30

Lusikkakorut 
ke 4.3. ja 11.3 
päiväryhmä klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 17-19.30

Tuftaus 
to 5.3. ja 12.3. 
iltaryhmä klo 17-19.30

Naistenpäivän tapahtuma  
la 7.3. klo 10 -14

Blockprinting–työpaja 
la 7.3. klo 10-12.30

Tunikan ompelu 
ti 17.3., 24.3. ja 31.3. 
iltaryhmä klo 17-19.30

Makramee seinätekstiilit 
ja amppelit 
ke 25.3. ja 8.4.  
päiväryhmä klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 17-19.30

Ekologinen mehiläisvahaliina 
–työpaja 
la 28.3. klo 10-12.30

Kuvataidekoulun 
kevätnäyttely 
1.4.-24.4.

Hyönteishotelli 
ti 7.4. ja 14.4. 
päiväryhmä klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 17-19.30

Makramee unelmat  
ke 15.4., 22.4. ja 29.4. 
päiväryhmä klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 17-19.30

Linnalan opiston kanssa 
yhteistyössä tehtävät kurssit: 
lisätietoja Linnalan sivuilta

Helpot pääsiäiskoristeet 
kipsinauhasta 
to 26.3. ja 2.4.  
klo 17-19.30

Mosaiikkia puutarhaan 
to 16.4. ja 23.4.  
klo 17-19.30

Kauniit kevätkranssit 
paperinarusta 
ti 21.4. ja 28.4.,  
Päiväryhmä klo 12-14.30  
Iltaryhmä klo 17-19.30

KURSSIT JA TAPAHTUMAT  |  KEVÄT 2020

Taito Shop Kuopio
Liikekeskus Torikulma, 2. krs 
Haapaniemenkatu 28, Kuopio
Puh. 0440 162 277
kuopio@taitoitasuomi.fi
ma-pe 9–17, la 10–15

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

Huivi pirtakangaspuilla  
kutoen 1. 
to 16.1. ja 23.1.  
klo 17-19.30

Käsityölauantai  
la 18.1. klo 10-15 
Käsityölauantain jatkot  
la 18.1. klo 16-20

Taitopiiri 1. 
ti 21.1.–25.2. klo 10-12.30

Taitopiiri 2. 
ti 31.3.–5.5. klo 10-12.30

Helppoa kudontaa  
ke 22.1. ja 29.1. 
päiväryhmä klo 13-15.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Huivi pirtakangaspuilla 
kutoen 2. 
ma 27.1. ja 3.2. klo 17-19.30

Neuleklinikka 
to 30.1. ja 13.2. 
päiväryhmä klo 13-15.30 
iltaryhmä klo 17-19.30

Yhdessä tehden 
–ystävänpäivätapahtuma 
pe 14.2. klo 10-17

Makramee aloittelijoille  
ke 19.2. ja 26.2.  
päiväryhmä klo 13-15.30 
iltaryhmä klo 17-19.30

Makramee seinätekstiilit 
ja amppelit 
to 5.3. ja 12.3.  
päiväryhmä klo 13-15.30 
iltaryhmä klo 17-19.30

Naistenpäivän tapahtuma 
la 7.3. klo 10-15

Neulotaan myssyjä 
ke 11.3. ja 18.3.   
päiväryhmä klo 13-15.30  
iltaryhmä klo 17-19.30
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Käsityölauantai 
la 18.1. klo 10-14 
Käsityölauantain jatkot 
la 18.1. klo 17-21

Makramee aloittelijoille 1 
ti 21.1. ja 28.1. 
päiväryhmä klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 17.30-20

Neuleklinikka 
ke 29.1. ja 5.2. 
päiväryhmä klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 17.30–20

Yhdessä tehden 
-ystävänpäivätapahtuma 
pe 14.2. klo 10 -17

Koukkuaminen 
ti 11.2. ja 18.2. 
päiväryhmä ke klo 12-14.30 
iltaryhmä klo 17.30-20

Tuftaus 
ke 12.2. ja 19.2. 
päiväryhmä ke klo 12-14.30  
iltaryhmä klo 17.30-20

Makrameeunelmat 
ke 4.3., 11.3. ja  25.3. 
päiväryhmä klo 12- 14.30  
iltaryhmä klo 17.30-20

Naistenpäivä tapahtuma  
la 7.3. klo 10 -14

Huivi pirtakangaspuilla 
kutoen 
pe 13.3.ja la 14.3. 
pe klo 17.30–20 ja la klo 10-15

Lusikkakorut 
la 4.4. klo 10-15

Makramee aloittelijoille 2 
ke 22.4. ja 29.4. 
päiväryhmä klo 12- 14.30 
iltaryhmä klo 17.30-20

Taitopiiri  
(kokoontuu 6 kertaa) 
to 23.1.-2.4.  
joka toinen torstai klo 12-14.30

Käsityöklubi 
ma 3.2., 2.3., 6.4. ja 4.5. 
klo 18-20.30

Aikuisten käsityökoulu 
to 16.1. alkaen 
klo 17.30-20

Pukeudu suomalaiseen 
la 25.4. klo 10-14

Koululaisten taitoviikot 
1. ma-pe 1.-5.6. ja 
2. ma-pe 8.-12.6.

Käsityölauantai 
la 18.1. klo 10-14

Aikuisten käsityökoulu 
maanantaisin klo 17-20 
13.1. alkaen

Taitopiiri 
(kokoontuu 6 kertaa) 
pe 31.1, 14.2, 28.2, 13.3, 27.3. ja 3.4. 
perjantaisin klo 11–13.30

Koukkuaminen 
to 23.1. ja 30.1. 
päiväryhmä klo 14-16.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Makramee aloittelijoille 
to 6.2. ja 13.2. 
päiväryhmä klo 14-16.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Kokoa kangaspuut 
pe 7.2. klo 16.30-19 
la 8.2. klo 10-12.30

Yhdessä tehden 
-ystävänpäivätapahtuma 
pe 14.2. klo 10 -17

Tuftaus 
to  20.2. ja 27.2. 
päiväryhmä klo 14-16.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Helppoa kudontaa kangaspuilla 
pe 21.2. klo 16.30-19 ja 
la 22.2. klo 10-12.30

Naistenpäivä tapahtuma  
la 7.3. klo 10 -14

Makramee seinätekstiilit 
ja amppelit 
to 12.3. ja 19.3. 
päiväryhmä klo 14-16.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Huivi pirtakangaspuilla kutoen 
to 26.3. ja 2.4. 
päiväryhmä klo 14-16.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Pukeudu suomalaiseen 
la 25.4. klo 10-14

Makramee unelmat 
to 16.4, 23.4. ja 30.4. 
päiväryhmä klo14-16.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Lastenvaatteiden ompelu 
ma 20.4. ja 27.4. 
päiväryhmä klo 14-16.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Block Printing  
-kankaanpainanta 
to 7.5. ja 14.5. 
päiväryhmä klo14-16.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

Makramee aloittelijoille 
ma 18.5. ja 25.5. 
päiväryhmä klo14-16.30  
iltaryhmä klo 17-19.30

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

Taito Shop Varkaus
Kauppakatu 17, Varkaus
Puh. 0440 162 246
varkaus@taitoitasuomi.fi
ma-pe klo 10–17, la klo 10–14

KURSSIT JA TAPAHTUMAT  |  KEVÄT 2020

Pieksä- 
mäki

KÄSITYÖ- 
LAUANTAI 
18.1.

Varkaus

Lisätietoja kursseista ja 
ilmoittautuminen kursseille: 
www.taitoitasuomi.fi

Tarjouksia • Uutuuksia  
Työpaja, jossa vuollaan 
kerinpuikko*)

*)Puikolla tehdään sisältä purkautuva lankakerä.

Tervetuloa kädentaitajien teemapäivään!

» MIKKELISSÄ 
» SAVONLINNASSA 
» KUOPIOSSA
» PIEKSÄMÄELLÄ 
» VARKAUDESSA

MONISSA KAUPUNGEISSA 

MYÖS JA
TKOT!

KAIKKI 

MUKAAN!
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Lahjoitimme villasukkalankoja asiakkaillemme.  
Näistä langoista asiakkaamme neuloivat toinen toistaan 

kauniimpia villasukkia, jotka saimme kuvattavaksi. Tämän 
sivun jokainen sukka on siis Taito Shopin asiakkaiden 

tekemiä – rakkaudella ja suurella lämmöllä. Taito Shopista 
löydät nämä Lana Grossa -villasukkalangat, joissa  

raidoitus on valmiina. 
Hinta alk. 8,50 € / 100 g

Tee sinäkin sukat  
– vaikka pehmeään joulupakettiin.

YHDESSÄ 
NEULOTTU.

Neulo sinäkin sukat - ihanat itselle 
ja lämpimät lahjaksi



-SEINÄAMPPELI
MAKRAMEE
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Suunnittelu ja malli: 
Anni Heikkinen / Taito Itä-Suomi ry
Mallityön koko: n. 50 x 120 cm.  
Valmiin työn koko riippuu käsialasta.
Tarvikkeet: Paulina -punoskudetta n. 1 kg, 
puukeppi 90cm.

TYÖOHJE:
1. Kiinnitä keppi roikkumaan narujen varaan
2. Mittaa Paulina -punoskuteesta 30 kpl 4,5 m 
pituisia lankoja
3. Taita jokainen lanka kaksin kerroin ja kiinni-
tä puuhun leivonpääsolmulla.

Yhdestä nyöristä muodostuu näin kaksi lankaa. 
4. Aloita punominen seuraavasti vasemmasta 
reunasta alkaen:
RIVI 1:
15 kpl kaksoistasosolmuja (jokainen solmu 
tehdään 4 langalla).

RIVI 2:
Alaspäin suuntautuvat kolmiot alkavat.
Jätä reunaan 2 solmua vapaana roikkumaan. 
Tee seuraavilla 4 langalla kaksoistasosolmu 
kahden solmun väliin. Tee 4 solmua. (Solmut 
vuorottelevat ja sitoutuvat toisiinsa kiinni)
*Jätä 4 lankaa vapaana roikkumaan ja tee taas 
4 kaksoistasosolmua. * Toista * * vielä lopuilla 
langoilla.
RIVI 3:
Jätä nyt reunaan 4 lankaa vapaana roikkumaan 
ja tee 3 kaksoistasosolmua.
*Jätä 8 lankaa vapaana roikkumaan ja tee taas 
3 kaksoistasosolmua. * Toista * * vielä lopuilla 
langoilla.
RIVI 4:
Tee kuten aiemmat rivit. Kolmion kärkeen tulee 
nyt 2 kaksoistasosolmua.
RIVI 5:
Tee jokaisen kolmion kärkeen vielä 1 kaksoista-
sosolmu.
RIVI 6:
Tee kaksoissilmusolmuilla vinottaiset kohosol-
murivit kolmioihin seuraavasti.

Tee solmut alkaen vasemmalta kolmion kärkeen 
saakka ja sen jälkeen lähde punomaan kolmion 
syvimmästä
kohdasta vastaan saman kolmion kärkeen niin, 
että tukilangat lähtevät ristiin molemmilla 
vinottaisilla
kohosolmuriveillä kolmion syvimmissä kohdis-
sa. Toista tämä jokaisen kolmion kohdalla.
Tee viimeisillä langoilla vielä yksi kaksoissil-
musolmu.
Nyt kolmio-osuus on valmis!
 
AMPPELI:
Tässä vaiheessa on helpointa alkaa solmimaan 
jokaista amppelia erikseen. Aloita keskimmäi-
sestä.
Jokaiseen amppeliin tarvitset 20 lankaa. Voit 
solmia reunimmaisten amppelien langat löyhäl-
lä solmulla
syrjään odottamaan.
Solmitaan 12 keskimmäisellä langalla amppelin 
timantit.
Voit solmia molemmista reunoista 4 lankaa 
löyhästi pois tieltä odottamaan.
 
TIMANTTI:
Ota kolmion tukilanka timantin tukilangaksi. 
Tee vinottaiset kohosolmurivit kolmion kärjestä
alkaen vasemmalle kuudella langalla. Toista 
sama kolmion kärjestä oikealle.
Tee timantin keskelle venytetty kaksoistasosol-
mu 6 keskimmäisellä langalla.

Tee sitten timantti loppuun. Ota tukilangaksi 
sama tukilanka kuin yläreunassa.
Solmi kohosolmurivit 6 langalla timantin 
kärkeen. Tee viimeisillä langoilla vielä yksi 
kaksoissilmusolmu.
 
Tee keskelle yhteensä 3 timanttia.
Ota sitten käsittelyyn amppelin 4 reunalla 
odottanutta lankaa. Tee vaihtosolmuja alimman 
timantin kärkeen saakka.

  
Tee samanlainen nyöri timanttirivin 
toiselle puolelle.

RUUKKUOSA: 
Tuo nyörit yhteen keskelle. Ota molemmista 
nyöreistä 2 lankaa, sido ne vaihtosolmulla 
yhteen
n. 10 cm päästä edellisestä solmusta.
Ota nyörin 2 lankaa ja timantin alta 2 reunim-
maista lankaa. Sido ne vaihtosolmulla yhteen
n. 5 cm päästä edellisestä solmusta. Tee sama 
toisellakin puolella. Takana langat jäävät 
suoraksi.
Tarkista vielä ruukkuosan koko valitsemasi 
ruukun avulla.
Kasaa nyt kaikki langat yhteen ja sido ne erilli-
sellä langalla tupsuksi kääresolmulla.

Tee sitten samanlaiset amppelit reunoille. Jos 
haluat ruukut samalle tasolle, tee reunoissakin 
3 timanttia.
Jos taas haluat reunimmaiset ruukut ylemmäs, 
tee vain 2 timanttia.
 
LOPUKSI:
Tasaa alareuna suoraksi tai haluamaasi muo-
toon.
Halutessasi voit viimeistellä lankojen päät lii-
ma-vesiseoksella estääksesi hapsuuntumisen.
Liimaaminen ei ole välttämätöntä, sillä Paulina 
-punoskude ei hapsuunnu herkästi.

Alkuvuodesta 
makrameelanka- 
valikoimamme 
laajenevat 

entisestään!
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Mikkeliläisen lehden pilapiirros
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Upea, ainutlaatuinen Kenkäveron pappila-
miljöö Mikkelissä on ohittamaton nähtävyys 
5-tien varrella, aivan Saimaan rannalla. 
Suomen suurin ja kaunein pappilan päära-
kennus huolella hoidetussa ympäristössä 
luo myös mitä mainioimmat puitteet myös 
juhlille ja kokouksille ympäri vuoden. 
Talvikaudella upeasta pihapiirin valaistuk-
sestaan, kesällä pioneistaan tunnettu puu-
tarhan kukkaloiste, uniikit yksityiskohdat 
sisustuksessa, kauniin ravintolan lähiruo-
kaherkut, kahvilan käsin leivotut leivonnai-
set, lumoavat myymälät ja tunnelmalliset 
tapahtumat muodostavat kokonaisuuden, 
jonka jokainen haluaa kokea.

Kenkävero on avoinna ympäri vuoden 
pävittäin, ma-pe 10-18, la 10-16, su 10-18

Perjantaina 29.6.1990 saneerattu Kenkäveron 
pappilan päärakennus avasi ovensa mikkeli-
läisille. Kaupunkilaiset pääsivät muuttokah-
veille ja opastetuille esittelykierroksille. Monet 
vierailijoista olivat käyneet pappilassa aikanaan 
hakemassa kuulutuksia tai osallistuneet suures-
sa salissa pidettyihin tilaisuuksiin.

Heinäkuun 3.päivänä pappilan päärakennus 
avattiin virallisesti suurelle yleisölle, ja ensim-
mäisen kahden viikon aikana kävi pari tuhatta 
vierailijaa. Ensimmäisen toimintavuoden 
aikana Kenkäverossa vieraili 16 000 kotimaisia 
ja ulkomaisiakin vieraita. Näin käynnistyi pap-
pilan uusi aika, joka kukoistaa edelleen.

Pappilamiljöön saneeraus jatkui ja uudet 
myymälätilat ja piharakennukset valmistui-
vat juhlallisiin virallisiin avajaisiin 14.6.1991. 
Uudet tilat vihki juhlallisesti käyttöön silloinen 
mikkeliläinen asuntoministeri Pirjo Rusa-
nen poistamalla hupun salin kattokruunusta. 
Kristallikruunu komeilee ja hurmaa kävijänsä 
edelleen Kenkäveron salissa. 

Yhdeksi Kenkäveron vetovoimaisuutta 
lisääväksi tekijäksi ja valttikortiksi tuli eko-
logisuus. Avajaispuheessaan Pirjo Rusanen 
korosti kierrätyksen merkitystä ja kotimaisista 
raaka-aineista tehtyjen käsi- ja taideteollisuus-
tuotteiden ympäristöystävällisyyttä. Aihe ei si-
nällään ollut aivan uusi, sillä maaherra Uki Vou-
tilaisen johdolla Mikkelin läänissä oli viritelty 
ekoläänihanketta 1980 – luvulla. Näin ajateltiin 
jo alkumetreillä! Vastuullinen toiminta on siis 
alusta lähtien ollut Kenkäveron matkailutoimin-
nan kantava voima. Niin itsestään selvyys, että 
se jää usein mainitsematta. Ja luvalla sanoen, 

kyllä Mikkelissä on osattu ennakoida tulevai-
suuden trendejä ja tarttua niihin.

Kenkävero lunasti nopeasti paikkansa mer-
kittävänä matkailukohteena. Kesäkuussa 1992 
Käsi- ja taideteollisuusliitto (nyk. Taitoliitto) 
osoitti Vuoden teko-tunnustuksen yhdistyksen 
silloiselle toiminnanjohtaja Laina Kujanpäälle.  
Heti perään Matkailutoimittajien Kilta ry valitsi 
Kenkäveron parhaaksi kotimaiseksi matkailu-
kohteeksi.

Tänä päivänä Kenkävero on edelleen yksi 
Etelä-Savon vetovoisimpia matkailukohtei-
ta. Vierailijoita käy vuosittain noin 160 000 
niin kotimaisia kuin ulkomaisia matkailijoita 
sekä oman talousalueen väkeä. Kenkäverosta 
on kehittynyt monen verkoston veturi, joista 
mainittakoon esimerkiksi käsityöläiset ja Taito 
Shop-ketju. Parhaillaan Mikkelissä käynniste-
tään Central Park ajatusta Kenkäveronniemeen, 
jossa Kenkäverolla on merkittävä rooli.

30-vuotis juhlavuosi 
Juhlavuoden kunniaksi Kenkäverossa jär-
jestetään kesäkauden avajaiset helatorstaina 
21.5.2020, jolloin avautuu Makramee – juh-
lavuoden näyttely sekä julkaistaan näyttelyyn 
liittyvä Makramee -kirja. Pihapiirissä on esillä 
puutarhaan liittyvää ohjelmaa ja työpajoja. 
Samana päivänä myös Mikkelipuisto avaa 
kesäkautensa, joten Kenkäveronniemessä on 
luvassa mielenkiintoinen puutarhaan ja käsillä 
tekemiseen liittyvä tapahtuma, jonne kannattaa 
tulla pitemmästäkin matkasta. Avajaispäivän 
ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

KENKÄVERO

KÄVIJÄNSÄ 30 VUOTTA
ON HURMANNUT

myyntipalvelu@kenkavero.fi
puhelin 044 016 2270
www.kenkavero.fi
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Lämpimät joogasukat rauhoittavat, auttavat keskittymään ja varmistavat 
vakaat asanat joogassa, jumpassa tai rentoutuessa.

Neulo ihanat joogasukat

20



Joogasukkaohje
Ohje muokattu Lana Grossan ohjeesta.
Lanka: Lana Grossa Meilenweit late night 
150 g (konepestävä, 78 % merinovilla, 22 % 
polyamidi).
Varmistat sujuvan neulonnan käyttämällä Lana 
Grossan moniväri 15 cm sukkapuikkoja 2,5 tai 
käsialan mukaan.  

Työohje:
Luo 96 silmukkaa. Jaa silmukat neljälle pui-
kolle. 
Neulo *1 oikein kiertäen 1 nurin* 8 kerrosta.
Aloita kuvion tekeminen kaavion mukaan. 
Kuvoin neulomista helpottaa, kun jaat silmukat 
kuudelle puikolle.

= neulo 1 silmukka oikein kiertäen (silmukan 
takaosasta)

= neulo 1 silmukka nurin

= Nosta 2 s neulomatta palmikkopuikolle. Pidä 
palmikkopuikko työn takana. Neulo 1 oikein 
kiertäen (nurjaan silmukkaan), 1 silmukka 
nurin (oikeaan silmukkaan) ja 1 oikein kiertäen 
palmikkopuikolta.

= nosta 1 silmukka kiertäen neulomatta palmik-
kopuikolle. Pidä neulomatta nostettu silmukka 
työn edessä.

Neulo 1 oikein kiertäen (nurjaan silmukkaan). 
Neulo 1 s nurin (oikeaan silmukkaan). Neulo 1 
oikein kiertäen palmikkopuikolta.

Kaavio

Jaa silmukat neljälle puikolle ja jatka neulomis-
ta *1 oikein kiertäen 1 nurin* 6cm. 
Aloita kavennukset.
Kavenna aina neljännen puikon lopussa ja 
ensimmäisen puikon alussa.
*Tee neljännen puikon lopussa ylivetokavennus 
= nosta 1 s oikein kiertäen neulomatta, neulo 1 s 
nurin ja vedä nostettu silmukka neulotun yli. 
Ensimmäisen puikon alussa neulo 1 s nurin 
(tulee oikean silmukan päälle). Neulo 2 s oikein 
yhteen.
Neulo *1 oikein kiertäen 1 nurin* 6 kerrosta. 
Tee yhteensä 8 kavennusta neuloen väliin 8 
kerrosta. Kavennusten jälkeen puikoilla on 5x 
16 s = 80 silmukkaa.

Neulo kavennusten jälkeen *1 oikein kiertäen 1 
nurin* 15 cm tai haluamasi määrä. 
Tee kantapään aukko neljännellä ja ensim-
mäisellä puikolla. Kavennuskohta jää aukon 
keskelle.
Päätä silmukat (40s) joustinneuletta neuloen. 
Neulo toisen ja kolmannen puikon silmukat. 
Luo neuloen tai löysästi luoden uudet 40 sil-
mukkaa pääteltyjen silmukoiden tilalle. 
Jatka *1 oikein kiertäen 1 nurin* 8 cm.
Päätä työn silmukat joustinneuletta neuloen 
ja ylivetämällä. Eli neulo 1 oikein kiertäen, 1 o 
nurin. Vedä neulotuista silmukoista oikeanpuo-
leinen vasemmanpuoleisen yli. Jatka kunnes 
puikolla on yksi silmukka. Katkaise lanka ja 
vedä se viimeisen silmukan läpi. Päättele työ.
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4:lle
200g pieniä ahvenia nyljettynä 
(leikkaa evät saksilla, viillä niskasta 
ja vedä nahka pois)
100 g jauhoista perunaa 
(esim. 2 kpl isoja rosamundaperunoita)
50 g sipulia
2 valkosipulin kynttä
1 rlk voita
1 dl kuivaa valkoviiniä
5 dl kalalientä/kasvislientä (vettä)
2 dl kermaa
merisuolaa
noin 6 kokonaista valkopippuria
noin 4 kokonaista maustepippuria
2 laakerinlehteä
4 oksaa tuoretta tilliä
4 oksaa timjamia

Kuori ja pilko perunat ja sipulit. Kuulota kasvikset 
voissa kuivamausteiden kanssa. Lisää viini, liemi 
ja kerma sekä kalat. Hauduta 30 min. Lisää tuoreet 
yrtit timjami ja tillin varret. Hauduta n. 15 min 
kunnes kalat ja perunat ovat pehmeitä. Paseeraa 
siivilän läpi ja tarkista maku. Keiton voi halutessa 
kuohkeuttaa sauvasoseuttajalla ennen tarjoilua. 
Lisää päälle hienoksi leikattu tillin lehdet.

Pappilan 
(pilkki)ahvensoppa
Ilkka Arvolan tapaan

Nimeni on Emmi Lemmetty-Garcian, olen tarinoiden kertomista 
rakastava bloggari & makramee-designer. Mieheni on Omete-
pe-saarelta kotoisin oleva intiaanien jälkeläinen ja meillä on 2- ja 
5-vuotiaat pienet mutta tuliset tytöt. 

Latinalaisessa Amerikassa makrameen juuret ulottuvat syvälle 
historiaan ja monet vielä tänäkin päivänä elättävät itsensä sol-
meilemillaan tuotteilla, kuten koruilla ja riippumatoilla. Itse opin 
makramee-tekniikan vuosia sitten monien eri solmugurujen opeissa 
eri puolilla Latinalaista Amerikkaa, pääasiassa koruja työstäen. 
Tuolloin en tosin tiennyt tekniikan olevan nimeltään makramee 
mutta ilmiön noustessa pintaan Suomessa tajusin kyseessä olevan 
samat solmut, kertoo makramee-designer Emmi Lemmetty-Garcia.

Osallistuin Pieksämäen Taito Shopin makramee-kurssille, jossa 
opin solmuille suomenkielisiä nimityksiä. Porukalla puuhastelu oli 
myös yllättävän viihdyttävää ja kurssilla tutustuin muihin paikal-
lisiin käsityöharrastajiin. Oli mielenkiintoista nähdä myös toisten 
töitä ja ideoita, joista voin ammentaa vinkkejä omaankin tekemi-
seen, muistelee Emmi.

Makramee-solmeilu sopii kärsimättömälle persoonalleni 
loistavasti, koska tulosta syntyy nopeasti. Solmut, hapsut, sulat sekä 
köynnökset ovat hurmaavia ja sopivat mukavasti boho-henkiseen 
sielunmaisemaani. Makrameen tekeminen rauhoittaa ja on ihanaa 
nähdä oman käden jälki, tuntuu vapauttavalta päästää luovuus 
leijailemaan valtoimenaan.

Makrameella olen ehtinyt kokeilla jo monenlaista. Olen tehnyt 
mm. paljon korviksia, kaulakoruja, rannekoruja, amppeleita, sei-
nähyllyjä, hiuspantoja, toppeja, seinävaatteita ja seinäamppeleita. 
Design La Lemmetty -korviaksiani on myynnissä mm. Pieksämäen 
Taito Shopissa, jossa olen ollut myös auttamassa pienessä makra-
mee-työpajassa.

Meillä kotona makramee-korvisten tekemiseen osallistuvat 
kaikki. Latinomieheni leikkaa langat sopivan mittaiseksi, jonka jäl-
keen minä solmin korvikset. Seuraavaksi mies harjaa langat auki ja 
lopuksi minä viimeistelen korut leikkaamalla ne oikeaan muotoon. 
Usein pienet tyttömme haluavat myös osallistua ja saavatkin olla 
harjausvaiheessa mukana, kuvailee Emmi.

Emmi Lemmetty-Garcian blogiaiheet pyörivät ikivanhoissa 
mutta edelleen arjessa vahvasti vaikuttavissa intiaanitarinoissa ja 
uskomuksissa, vinkeissä ympäristöystävällisempään arkeen sekä 
hänen suuressa intohimon kohteessaan, makrameessa. Emmin blo-
gista intiaaniprinsessa.fi löytyy yksityiskohtaisia kuvaohjeita hänen 
makrameemalleihin sekä kuvagalleria. 

Emmi Lemmetty-Garcian suunnittelemia makrameemalleja ja 
video-ohjeita löytyy USA:sta ja Saksasta. Hän haluaa jakaa mak-
rameen ilosanomaa ja saada lisää ihmisiä hurahtamaan solmujen 
maailmaan!

Kenkäveron

ravintola

suosittelee!
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Mikkelin, Kuopion, 
Varkauden, Pieksämäen 
ja Savonlinnan kurssi- 

ajankohdat löydät 
sivuilta 12-14

Osallistu 
ja voita!

Anna palautetta lehdestä 
www.taitoitasuomi.fi 

30.3.2020 mennessä 
vastanneiden

kesken arvomme 
juhlavuoden korut!
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