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2    taito – Onni elää käsityössä

TEKSTI JOHANNA AYDEMIR, MINNA HYYTIÄINEN, MERJA RÄTY  KUVAT OTTO JAHNUKAINEN, TAITO ITÄ-SUOMI

a jankohtaista

Malli syntyi  
kymmenien  

protojen 
jälkeen.

Himmeli voi myös loistaa 

JOS ON vähänkään selaillut sisustuslehtiä, on 
huomannut, että sisustusvalot ovat suosiossa: 
on valopalloja, valokirjaimia ja ties mitä muu-
ta. Taito Itä-Suomen vuosi sitten kehittämä  
valohimmeli osuikin keskelle sisustustrendiä.

Mistä idea valohimmelistä lähti liikkeelle, 
toiminnanjohtaja Anne Ossi?

– Olin nähnyt eräässä ravinto-
lassa himmeleitä, joiden päälle 
oli viritelty valot. Meidän henki-
lökunnan kanssa mietittiin, mi-
ten himmeliin voisi laittaa valot. 
Alettiin kehittelemään ajatus-
ta ja tehtiin kymmeniä protoja, 
kunnes nykyinen malli löytyi. Airamin kans-
sa olemme myös tehneet paljon yhteistyötä ja 

suunnittelua, että sopiva valosarja löytyi.
Perinteistä himmelin ideaa mukaileva tee 

se itse -valohimmeli on kätevä, sillä sen voi 
sijoittaa ulos tai sisälle. Tarvikepaketti sisäl-
tää himmelimateriaalit, mallia varten mitoi-
tetun tiheän led-valosarjan ja tekemisohjeet.  

Valohimmeleitä ei ole tehty 
vain Itä-Suomessa, vaan niitä 
on tehty ympäri Suomen. Syk-
syllä valohimmeleitä voi tehdä 
taitoyhdistysten kursseilla tai 
ostaa tarvikepaketin kotiin teh-
täväksi.

– Suosio on yllättänyt meidät 
totaalisesti. Ei uskottu että siitä tulee jopa val-
takunnallinen hittituote, sanoo Anne Ossi. 

Taitoyhdistykset mukana Suomen Kädentaidot 
-messuilla Tampereella
Vuoden odotetuin käsityö- ja design-tapahtuma tuo valoa marraskuun  
keskelle jälleen 17.–19.11.2017, jolloin Suomi 100 vuotta -juhlavuosi 
näkyy käsityömessujen ohjemassa monin eri tavoin, muun muassa 
suomenlampaanvillan ympärille kudotussa sisällössä. Taitolavan 
työnäytökset kaikkina kolmena messupäivänä antavat monta uutta 
ideaa omaan tekemiseen, tule tutustumaan!  www.kadentaidot.fi  

Taitoyhdistysten valohimmelistä on tullut hittituote.

ILTOJEN HÄMÄRTYESSÄ 
on ihana jälleen palata rak-
kaiden harrastusten pariin. 
Käsityön harrastajalle väriä ja 
lämmön tunnetta tuovat nyt 
hehkuvissa väreissä loistavat 
langat, murretuin sävyin värjä-
tyt pellavapinnat, kimaltelevat 
kristallit sekä jaetut yhteiset 
hetket toisten samanhenkisten 
ystävien kanssa. Nyt on oikea 
hetki antaa itselle aikaa sekä 
lupa haastaa itsensä kokeile-
maan jotakin uutta. Miten olisi 
makramee-solmeilu, kudonta 
kangaspuilla tai kehyksellä tai 
vaikkapa neulonta sinivalkoi-
sin ideoin? Ja joko sinun syk-
syäsi valaisee valohimmeli? 

Taitojärjestö tarjoaa valta-
van määrän erilaisia työpajoja, 
kursseja, tapahtumia sekä käsi-
työkoulutoimintaa kaikille kä-
sityön ystäville. Olemme koon-
net tähän lehteen ajankohtaisia 
asioita käsityön kentältä sekä 
alueellista kurssitarjontaam-
me. 

IHANAA
KÄSITYÖSYKSYÄ!

MINNA HYYTIÄINEN
TAITOLIITON TOIMINNANJOHTAJA
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TEKEMISEN ILOA -KÄSITYÖMALLISTO
Käsityö ja design kohtaavat moderneissa sisustustuotteissa.

TAITOYHDISTYSTEN KURSSIT ovat vii-
me vuosina täyttyneet ihanan ja innostavan 
makramee-solmeilun tekijöistä. Makramee ko-
ki uuden tulemisen, kun Tekemisen iloa -kurs-
simalliston suunnittelijat, muotoilijat Elina 
Helenius ja Saara Renvall suunnittelivat mo-
dernin makramee-seinätekstiilin. Muotoilija-
kaksikon 2015 suunnittelema ensimmäinen 
kurssimallisto palkittiin Habitare-messuilla ar-
vostetulla Toimittajien tusina -huomionosoi-
tuksella. Nyt tämä suunnittelijapari on ideoi-
nut jo kolmannen kurssimalliston taitoyhdis-
tysten asiakkaiden käyttöön.

Tulevan syksyn kurssiohjelmassa on taas 

uutta ja innostavaa! Kodin sisustusta voi nyt 
täydentää tyylikkäillä  Labyrintti- ja Sulka-sei-
nätauluilla, jotka toimivat myös akustiikkaele-
mentteinä. Kaunis pinta tehdään silkkinauha-
kirjontana rei’itetylle puulevylle. 

Värivaihtoehtoja on lähes rajaton määrä ja 
Tekemisen iloa -malliston ideana onkin, että 
ammattisuunnittelijat ovat luoneet laaduk-
kaan pohjaidean, jota toteuttaja jatkaa esimer-
kiksi soveltamalla väritystä omaan makuun ja 
kotiin parhaiten istuvaksi. Näin jokaisella on 
mahdollisuus toteuttaa designtuote itse!

Toinen uutuustuote on Nomparelli-tyyny, 
joka voidaan tehdä joko kangaspuissa kuto-

en tai kehyskudontatekniikalla. Silloin toteu-
tus ei vaadi omia kangaspuita ja onnistuu pie-
nemmissäkin tiloissa. 

Tekemisen iloa -kurssimallit täydentyvät jo-
ka vuosi. Taitoyhdistysten kurssivalikoimas-
sa tarjonta vaihtelee, monia malleja tehdään 
usean kurssikauden ajan ja suosittuja voidaan 
nostaa myös uudelleen ohjelmaan. Asiakkaat 
voivat esittää aina myös toiveita, jos joku kiin-
nostava malli ei vielä ole tämän syksyn kurs-
siohjelmassa, niin ehkäpä kevään kurssitar-
jotinta suunniteltaessa se nostetaan kärkeen. 
Tule mukaan kursseille ja innostu uusista ide-
oista ja malleista! 

TEKSTI JOHANNA AYDEMIR
KUVA HARRI KOSKINEN
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Roosa nauha -langat ja ohjekuvastot taito- 
yhdistyksissä myynnissä syyskuun lopulla! 
Ohjeita kuvastossa näiltä suunnittelijoilta:
• Tiina Kaarela / Puikkomaisteri
• Titta Järvensivu / Fantasysocks 
• Laura Lehtinen / Onnenlankamoinen 
• Anna-Karoliina Tetri / Tetridesign 
• Marita Metsäkylä / Maridis Design 
• Soile Pyhänniska / Neulova Narttu 
• Tiina Kuulasmaa / Tiina Kuu Käsistä karannut
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TEKSTI MERJA RÄTY   KUVAT MERJA RÄTY, JANI PESONEN JA JOHANNA AYDEMIR

roosa nauha -neuleet

Puikkomaisteri – Tiina Kaarela – on yksi uusien  
Roosa nauha -neulemallien suunnittelijoista. 
Ohjevihkoon on tulossa päähine 
puikkomaisterimaisella tyylillä.

H aastatteluhetki  
osui keskelle 
Tiina Kaarelan 
ja hänen puoli-
sonsa Vesa Ro-
silon muutto-

kiireitä: melkein kaikki tavarat 
– myös langat – olivat jo laatikois-
sa, mutta sohvalle mahtui vielä 
juttelemaan neuleista ja neule-
suunnittelusta.  

– Jos haluaa tehdä malleja ja 
myydä niiden ohjeita, se ei kan-
nata, jos ei ole todella omape-
räistä ideaa. Ei kannata toistaa jo 
tehtyä tai sitä muistuttavaa. Kai-
vakaa narikasta se oma luovuu-
tenne, rohkaisee Kaarela.

Uutta neulevaatetta on hanka-
la lähteä keksimään, joten juju on 
yleensä siinä, että näkee tutus-
sa uuden mahdollisuuden, kek-
sii sen idean, joka erottaa muista. 

– Ideoista minulla ei ole ollut 
koskaan pulaa, joten mallit synty-
vät helposti. Kun olen saanut ide-
an siitä, minkälainen neuleesta tu-
lee, pysyn uskollisena visiolleni. 

Mallit syntyvät tehdessä, ja vä-
lillä neulomisen lomasta kuuluu 
manailuakin, sillä Puikkomaiste-
rin mallit eivät ole välttämättä nii-
tä helpoimpia, eivät edes suunnit-
telijalle itselleen.

– Usein joudun tuumaamaan, 
että ’taas on Kaarela keksinyt jo-
tain, mitä pitää oikein miettiä’. 

Toki homman voisi hoitaa niin-
kin, että suunnittelisi ja laskisi 
etukäteen, mutta se ei oikein so-
vi Puikkomaisterin tapaan tehdä.

– Tietysti tämä tapa on epäta-
loudellinen. Mutta minulla pitää 
olla tilaa purskahduksille. Ja kun 
saa jonkin jutun toimimaan, niin 
se on valtava riemu ja onnistumi-
sen tunne. 

Syksyllä ilmestyy Puikkomais-
terin kolmas kirja: sukkien ja kä-
sineiden jälkeen ovat  vuorossa 
päähineet. Pääsin kurkistamaan 
kirjaan tulevia malleja, ja voin 
kertoa, että Puikkomaisterin mal-
lien ystävät eivät tule pettymään.  
Purskahduksia on luvassa. 

Pirkka-langasta kelpaa neuloa
TIINA KAARELA lähti arvelematta mukaan Roosa nauha -suun-
nittelijaksi.

– Hyvän asian vuoksi ja koska Taito Pirkanmaa Oy pyysi. Lähden 
ihan mihin vain keksivät pyytää. Pirkka-lankojen värikartta on 
mahtava eikä langalla ole mitään häpeämistä ulkomaisten lankojen 
rinnalla.

Yksi asia voisi kuitenkin olla paremmin: valikoimassa saisi olla ohut 
sukkalanka.

– Ohuella sukkalangalla ei ehkä kotimaassa olisi riittävästi menek-
kiä, mutta maailmalla voisi hyvinkin olla kysyntää.   

PUIKKOMAISTERIN 
VALTIT: 
VÄRIT JA 
OMINTAKEISUUS
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6    taito – Onni elää käsityössä

WWW.TAITOETELASUOMI.FI  JA WWW.TAITOKYMENLAAKSO.FI

Olemme koonneet mielenkiintoisen 
kattauksen monipuolisista käsityötuotteista 
Suomen satavuotisen taipaleen kunniaksi. 
Juhlavuosi synnyttää tekoja ja elämyksiä 
käsityön keinoin!

KÄSITYÖ JUHLISTAA 
100-VUOTIASTA SUOMEA

Suomi 100 -lapaset 
NEULO SUOMEN LIPUN värit sininen ja valkoinen, taivas ja lumi, 

lämmittämään myös lapasissa. Saatavana tekemispakettina:  
Taito Shop Helsky ja Taito Shop Lappeenranta.  

Suomi-koriste
TEE SUOMI 100 -vuoden kunniaksi huonekoru somistamaan esim. ikkunaa. 

Puuhelmin koristeltu himmelimobile tekemispakettina myynnissä:  
Taito Shop Helsky ja Taito Shop Lappeenranta.  

Joutsenkoru 
SYKSYINEN LÄHTÖSI kaiho, 

kevään paluu ja riemu. Oi vettem-
me kaunehin kruunu, valkosiipem-
me, SiniSielu. Kansallislintuamme 

laulujoutsenta mukailevassa 
SiniSielu-hopeakorussa on 

kivenä sinihohtoinen Ylämaan 
spektroliitti. Juhlavuoden ajan 

korut merkitään Suomi 100 
vuotta -kaiverruksella. Design 

Sami Viitasaari, Taigakoru.  
Myynnissä: Taito Shop Helsky. 
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KURSSIT SYKSY 2017

TAITO  
ETELÄ-SUOMI RY

HELSINKI

TAITO-KURSSIT

CraftCorner, 
Eteläesplanadi 4, Helsinki

Kursseilla opitaan mielenkiintoisia 
tekniikoita ja valmistetaan tuotteita 
kodin sisustukseen sekä jokapäiväi-
seen käyttöön. Kurssimaksun lisäksi 
veloitamme materiaalit käytön 
mukaan. Tekemistä, taitoa ja iloista 
mieltä taitokursseilta!

Huopakorit 
Ke 13.9. klo 17.30–20.30. Kierrä-
tyshuopasuikaleesta punotaan 
perinteisellä punontatekniikalla huo-
pakoreja sekä Easykori taittelemalla. 
Käyttämällä Green Craft -materiaa-
leja teet ympäristöystävällisemmän 
valinnan ja annat materiaalille 
uuden käyttötarkoituksen. Huopa ei 
ole koskaan täysin samanlaista, joten 
se tekee lopputuotteesta uniikin. 
Hinta 25 € + materiaalit.

Makramee tutuksi
Ke 27.9. klo 17.30–20.30. Makramee 
on monipuolinen tekniikka ja nyt 
se taas valloittaa niin sisutus- kuin 
käyttötuotteissakin. Kursseilla 
valmistetaan esim. lampunvarjostin, 
seinävaate, kassi, rannekoru tai jokin 
muu koru. Hinta 25 € + materiaalit.

Pussukat tukiraudoilla
To 5.10. klo 17.30–20.30. Pussukoita 
tarvitaan moneen tarkoitukseen, 
esim. meikki-, toaletti- tai käsityö-
pusseiksi. Tukirauta pussin suussa 
tuo tuotteeseen ryhdikkyyttä ja 
toimivuutta. Hinta 25 € + materiaalit.

Poppana-alunen 
KUPLIVAN RAIKAS pannunalunen tuo Suomen sini-valkoiset 
värit kattaukseen. Poppanakuteista valmistettu pannunalunen  

tekemispakettina myynnissä: Taito Shop Kouvola,  
Taitokeskus Hamina ja Velma, Lahti. 

Tekemisen iloa -työpaja: 
seinätekstiili, lamppu 
tai pannunalunen 
Ke 11.10. klo 17.30–20.30. Tekemisen 
iloa -työpaja on edullinen ja loistava 
tapa tutustua uusiin tekniikoihin 
unohtamatta käsitöiden tekemisen 
rentouttavaa vaikutusta. Monet 
kiinnostavat tekniikat ja moder-
nit materiaalit luovat näyttäviä 
sisustuksellisia katseenvangitsijoita. 
Työpajassa voit valmistaa yhden 
seuraavista tuotteista: Lumme-
valaisin, Makramee-seinäteos tai 
Helmi-pannunalunen. Hinta 10 € + 
materiaalit.

Ryijyt ommellen
Ke 18.10. klo 17.30–20.30. Kurssilla 
opit valmistamaan ryijyjä eri teknii-
koin ja materiaalein.  Opit ompelu-, 
valoryijy- ja paperinarutekniikan ja 
pääset tutustumaan eri materiaalien 
käyttöön. Hinta 25 € + materiaalit.

Laminoidut tarjottimet, 
pannunaluset ja leikkuulaudat
Ke 25.10. klo 17.30–20.30. Kurssil-
la valmistat itsellesi tai lahjaksi 
yksilöllisen tarjottimen, pannunalu-
sen tai leikkuulaudan. Illan aikana 
suunnittelet kankaan, jonka kuvioit 
joko painaen tai maalaten. 
Hinta 25 € + materiaalit.

Kotelolaukku
Ke 8.11. klo 17.30–20.30. Kurssilla 
valmistetaan tyylikäs pikkulaukku 
talven juhliin ja rientoihin. Tuo oma 
kangas yksilölliseen laukkuusi: tiivis, 
ohut kangas tai trikoo. 
Hinta 25 € + materiaalit.

Sinivuokko-kranssi 
KIMPPU SINIVUOKKOJA seinällesi! Rosee-pitsikukilla  

koristeltu kranssi tekemispakettina myynnissä:  
Taito Shop Lappeenranta. 

Yhteistyössä:

ONE1702_Etelä-Suomi_Kymenlaakso_6-12.indd   7 16.6.2017   13:46:57



8    taito – Onni elää käsityössä

Himmeliseinäkoriste
To 9.11. klo 17.30–20.30.  Valmiste-
taan lasipilleistä moderni seinähim-
meli. Hinta 25 € + materiaalit.

Kirjottu koru
Ke 22.11. klo 17.30–20.30. Koru 
valmistetaan esim. ristipistoilla 
muovipohjan päälle kirjoen. Voit 
suunnitella omat kuviot ja värisävyt 
pukeutumisesi mukaan. 
Hinta 25 € + materiaalit.

Kuurankukka-kranssi
To 16.11. klo 17.30-20.30. Valmiste-
taan rautalangasta kukkakranssi, 
joka viimeistellään kauniin huurtei-
seksi. Hinta 25 € + materiaalit.

Kasto- ja pitsikynttilät
Pe 24.11. klo 
17.30–20.30. 
Valmistetaan 
perinteisiä 
kastettuja 
kynttilöitä 
sekä herkkiä 
koristeellisia 
pitsikynttilöi-
tä. Hinta 25 € 
+ materiaalit.

Lasihimmelit 
To 30.11. klo 17.30–20.30. Valmiste-
taan lasipilleistä moderneja him-
meleitä ja koristellaan lasihelmillä. 
Hinta 25 € + materiaalit.

TAITO ETELÄ-SUOMEN  
KÄSITYÖ- JA MUOTOILUKOULU 
HELSINGISSÄ

Uusia opintoja!
Taito käsityö- ja muotoilukoulu aloit-
taa syksyllä Malmilla varhaisiän-
opintojen ryhmän (5–6-vuotiaille). 
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko 
torstaisin klo 17.30–19. Syksyllä 
käynnistämme myös lapsi-vanhem-
piryhmän, joka kokoontuu kerran 
kuukaudessa torstaisin klo 18–20.15.

KÄSITYÖKLUBI

Käsityöklubi tarjoaa mahdollisuuden 
aloittaa kädentaitojen harrastus 
ja kokeilla eri tekniikoita. Klubi 
kokoontuu kerran kuukaudessa 
lauantaisin klo 11–15 CraftCorneris-
sa. Syksyn aiheet ovat kuvansiirto 

sekä kynttilät ja kevään aiheet ovat 
massakorut sekä muinaisketjut. Klu-
bitapaamiset ovat 23.9./28.10./25.11./
27.1./24.2./ 24.3./21.4.

NEULEKLUBI

Neuleklubi tarjoaa mahdollisuu-
den aloittaa neulomisharrastus tai 
kenties herätellä se vuosien takaa 
uudestaan. Klubiin voit osallistua, 
jos olet kiinnostunut neulomisesta, 
mutta et oikein tiedä mistä aloittaa. 
Myös konkareille on tarjolla aina 
uusia ja trendikkäitä ideoita neulei-
den parissa. Neuleklubi kokoontuu 
kerran kuukaudessa tiistaina 
klo 17.30–20. 

LASTEN SYYSLOMALEIRIT

Muotoiluleiri CraftCornerissa 
ma–pe 16.–20.10.

Muotoiluleiri Malmitalossa 
ma–pe 16.–20.10.

Yhdelle muotoiluleirille mahtuu 
mukaan 12 lasta ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Terve-
tuloa mukaan tekemisen mukavaan 
meininkiin yksin tai yhdessä kaverin 
kanssa! Leirin hinta 70 €, sisältää 
opetuksen, materiaalit ja lounaan.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
taitokursseille, käsityö- ja muotoi-
lukouluun, klubeihin ja leireille
www.taitoetelasuomi.fi
Kirsi Juntunen
044 5569 324
kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi

TAPAHTUMAT

Käsityölauantai 16.9. klo 11–15.
Käsityölauantaina CraftCornerissa 
esitellään syksyn kurssitarjontaa. 
Tapahtuman yhteydessä voi yhdelle 
syksyn taitokurssille ilmoittautua 
2 yhden hinnalla. Taitopajassa voit 
valmistaa nahkarannekorun, paja-
maksu 5 euroa. Jos sukan neulomi-
nen aiheuttaa päänvaivaa, annamme 
hyödyllisiä niksejä onnistuneen 
kantapään neulomiseen. Tekemisen 
alkuun pääsee neulomalla pikkusuk-
ka avaimenperäksi pientä materiaali-
maksua vastaan. 

Vielä kierros! – Pop Up Shopina: 
Kierrätyskeskuksen Näprä-tuotteet 
mukana käsityölauantaissa. Myyn-
nissä valikoima muun muassa koru-
materiaalia, skräppäys- ja korttias-
kartelutarvikkeita, neulelankoja sekä 
ompelumateriaaleja ja -tarvikkeita. 
Taito Shop Helskyssä vietetään 
käsityölauantaita materiaalien 
merkeissä. Löydät mm. alennus-
lankoja ja tekemispaketteja, lisäksi 
päivän tarjous Step 6 -sukkalangasta. 
Roosa nauha -kampanja starttaa 
käsityölauantaina, luvassa on uusia 
ja houkuttelevia malleja. 

Joululahjavalvojaiset Craft-
Cornerissa la 9.12. klo 11– 14
Voit valmistaa aidot piparkakku-
muotit oman suunnitelman mukaan. 
Pajahinta 5 €.

Taito Etelä Suomi ry pidättää oikeu-
den muutoksiin.

LAPPEENRANTA

TAITOKURSSIT

Tasihinin talo, Kauppakatu 25, 
Lappeenranta

Laminoidut tarjottimet, 
pannunaluset ja leikkuulaudat
Ke 13.9. klo 17–19.30. Kurssilla 
valmistat itsellesi tai lahjaksi yksi-
löllisen tarjottimen, pannunalusen 
tai leikkuulaudan. Illan aikana suun-
nittelet kankaan, jonka kuvioit joko 
painaen tai maalaten. Hinta 23 €  
+ materiaalit ja laminointi.

Munankuorimosaiikki
Ti 19.9. klo 18.30–19.15 ja ke 27.9. 
klo 17–20.15. Valmistetaan munan-
kuorista mosaiikkipinta tauluun, 
rasiaan tai ruukkuun. Hinta 35 € + 
materiaalit.

Kotelolaukku
Valmistetaan tyylikäs pikkulaukku 
talven juhliin. Voit tuoda oman kan-
kaan yksilölliseen laukkuusi; tiivis, 
ohut kangas/trikoo tai ohut nahka.
1. Ke 20.9. klo 17–20.15. 
2. Ma 23.10. klo 17–20.15
Yhden kurssin hinta 29 € + materi-
aalit.

Tuftaus
La 23.9. klo 10–13.15 ja ma 2.10.  
klo 17–18.30. Suunnitellaan ja valmis-
tetaan tuftauslaitteella toteutettava 
nukattu tekstiili; seinälle, tyynyksi. 
Hinta 38 € + materiaalit.

Makramee Onnenpyörä tai 
Kehystetty makramee
Ke 4.10. klo 17–19.30 ja ti 10.4.  
klo 18.30–20. Valmistetaan kehykseen  
solmeiltu makramee-tekstiili seinälle 
tai ikkunaan. Hinta 35 € + materiaalit

Pussukat tukiraudoilla
Ma 9.10. klo 17–19.30. Valmistetaan 
tukiraudoilla ryhdikäs pussukka, 
pikkulaukku, meikki- tai toalettipus-
si. Hinta 23 € + materiaalit.

Lusikkakoru
La 14.10. klo 13–16.15. Valmistetaan 
hopea- tai alpakkalusikoista koruja, 
omat lusikat mukaan! Hinta 32 € + 
materiaalit.
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Miniseinätekstiili  
Ma 16.10. klo 17–19.30 ja ma 30.10.  
klo 17–19.30. Suunnitellaan ja valmis-
tetaan kudontakehyksellä pieni sei-
nätekstiili. Hinta 39 € + materiaalit.

Rautalankakoristeet
Ke 18.10. klo 17–19.30. Muotoillaan 
rautalangasta erilaisia koristeelli-
sia metallilankatöitä. Hinta 23 € + 
materiaalit.

Huovutetut tossut
Ti 24.10. klo 17–19.30 ja ti 7.11.  
klo 18.30–20. Valmistetaan lämpöiset 
villahuopatossut, joihin voit huovut-
taa yksilölliset kuviot. Hinta 35 € + 
materiaalit.

Lasihimmelikurssi
Valmistetaan lasipilleistä moderneja 
himmeleitä ja koristellaan lasihel-
millä.
Ajankohdat: 
1. Ma 6.11. klo 14–16.30.
2. Ma 6.11. klo 17–19.30.
3. Ma 8.11. klo 17–19.30.
4. Ma 20.11. klo 17–19.30.
Yhden kurssin hinta: 23 € + mate-
riaalit.

Lumivuokko-valosarja
Ma 13.11. klo 17–20.15 ja ti 21.11.  
klo 18.30–20. Valmistetaan herkkä 
huovutetuin kukin koristeltu valo-
sarja. Hinta 35 € + materiaalit.

Kuurankukka-kranssi
Ke 15.11. klo 17–20.15. Valmistetaan 
rautalangasta kukkakranssi, joka 
viimeistellään kauniin huurteiseksi. 
Hinta 23 € + materiaalit.

Joulukortit
Ke 22.11. klo 17–19.30. Valmistetaan 
joulun kauneimmat kortit. Hinta 29 €, 
 sis. materiaalit 5 korttiin.

Joulukoristeet
Ma 27.11. klo 17–19.30. Valmistetaan 
jouluksi koristepalloja, kransseja ym. 
Hinta 23 € + materiaalit.

Kasto- ja pitsikynttilät
Ke 29.11. klo 17–19.30. Valmistetaan 
perinteisiä kastettuja kynttilöitä 
sekä koristeellisia pitsikynttilöitä. 
Hinta 23 € + materiaalit.

Lasihimmelikoristeet
Ke 13.12. klo 17–19.30. Valmistetaan 
lasipilleistä ja lasihelmistä himmeli-
tekniikalla erilaisia koristeita. Hinta 
23 € + materiaalit.

TAITOKLUBI

Taitoklubi on suunnattu senioreille, 
eläkeläisille ja työttömille; ohjelmas-
sa mukavaa yhdessäoloa käsitöiden 
parissa. Ryhmiä on kaksi, kokoontu-
miset vuoroviikoin joka toinen tiistai 
ja joka toinen keskiviikko, kokoontu-
minen 7 x 3 tuntia.  Aloitus ke 30.8. 
klo 9–11.30 ja ti 5.9. klo 9–11.30.

NEULEKLUBI 

Neuleklubissa opetellaan neulei-
den eri tekniikoita ja tutustutaan 
neuletrendeihin. Klubista saat 
neulomiseen ideat ja vinkit. Klubi 
sopii neulomista aloittelevalle 
sekä konkarineulojalle. Neuleklubi 
kokoontuu kerran kuukaudessa neljä 
kertaa syksyn aikana. Aloitus ke 6.9. 
klo 17–19.

TAPAHTUMAT

Käsityölauantai 16.9. klo 10–15.
Käsityölauantaina Tasihinin talossa 
esitellään syksyn kurssitarjontaa, 
taitopajassa tutustutaan kehysku-
dontaan, erilaisiin tapoihin tehdä 
sukankantapää ja annetaan sukan 
neulontavinkkeihin. Käsityölauantai-
na voi yhdelle syksyn Taitokurssille 

ilmoittautua 2 yhden hinnalla. Taito 
Shopissa Step 6 -sukkalankaa tarjo-
uksessa ja Roosa nauha -kampanjan 
avaus.

Retki Tampereelle Suomen 
kädentaidot -messuille pe 17.11.
Tiedustelut ja Ilmoittautumiset  
Riitta Nevalainen 050 684 9556,  
riitta.nevalainen@taitoetelakarjala.fi 

Joulu käsillä la 9.12. klo 12–21
Joulun valmistelua joululahja 
valvojaisten merkeissä: erilaisia 
joulupajoja, kahvila ja Taito Shopin 
joulukauppa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.taitoetelasuomi.fi
Marja Koskimäki
040 684 9552
marja.koskimaki@taitoetelakarjala.fi
Taito Shop
 040 684 9554
kauppa@taitoetelakarjala.fi.

LUUMÄKI

TAITOKURSSIT

Luumäen Taitokeskus, Pajatie 7, 
Taavetti

Koru helmillä kutoen 
To 28.9. klo 17–19.30. Valmistetaan 
kudontakehystä käyttäen rannekoru. 
Hinta 23 € + materiaalit.

Puulaatikot + kalkkimaalit 
Jurvalan Taukolassa
Ma 9.10. klo 17–19.30. Tutustutaan 
kalkkimaaleihin ja sablona-maalauk-
seen. Hinta 23 € + materiaalit.

Makramee tutuksi
To 19.10. klo 17–20.15. Tule opettele-
maan makramee-solmeilua. Voit teh-
dä esim. seinätekstiilin, amppelin, 
kassin tai korun. Hinta 29 €  
+ materiaalit.

Munankuorimosaiikki
To 2.11. klo 17–19.30 ja ti 7.11.  
klo 17–18.30. Valmistetaan munan-
kuorista mosaiikkipinta tauluun, 
rasiaan tai koruun. Hinta 35 € + 
materiaalit.

Taito Etelä-Suomen käsityö- ja 
muotoilukoulu antaa yleisen oppimää-
rän mukaista taiteenperusopetusta 
käsitöissä lapsille, nuorille ja aikuisille. 
Opetus on tavoitteellista ja vuosittain 
tasolta toiselle etenevää. Käsityön tai-
teen perusopetuksessa oppilas käy itse 
läpi käsityön eri vaiheet suunnittelusta 
toteuttamiseen. Työn ja onnistumisen 
ilo sekä omaan osaamiseen luottami-
nen ovat tärkeimpiä asioita käsityö- ja 
muotoilukoulussa. Taitoja opitaan 
iloisessa ja elämyksellisessä hengessä 
ja kannustetaan oppilasta iloitsemaan 
käsillä tekemisen taidosta omassa 
elämässään. Opitaan ideoimaan, suun-
nittelemaan, kokeilemaan, valitsemaan 
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja 
toteuttamaan niitä valmiiksi tuotteiksi. 
Haku käsityö- ja muotoilukouluun on 
alkanut toukokuussa, mutta vapaita op-

pilaspaikkoja kannattaa tiedustella vielä 
syksyn kuluessa.  Tarjoamme opetusta 
Helsingissä: CraftCorner (keskusta), 
Herttoniemenranta, Malmi, Paloheinä, 
Pohjois-Haaga, Viikki ja Tapanila sekä 
Lappeenrannassa: Tasihin talo.

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset:
Helsinki:
Kirsi Juntunen
 044 5569 324
kirsi.juntunen@
taitoetelasuomi.fi

Lappeenranta:
Maija-Liisa Blauberg
040 6849 551
maija-liisa.blauberg@taitoetelakarjala.fi

www.taitoetelasuomi.fi

Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulu
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Kuurankukka-kranssi
To 16.11. klo 17–20.15. Valmistetaan 
rautalangasta kranssi huurteisella 
viimeistelyllä. Hinta 29 € + materi-
aalit.

Retki Tampereelle Suomen 
kädentaidot messuille pe 17.11.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
Riitta Nevalainen 050 684 9556,  
riitta.nevalainen@taitoetelakarjala.fi.

Joulu käsillä ti 28.11. klo 10–14
Joulun valmistelua: taitopajassa 
tehdään puuhelmitähti ja puodissa 
ihania lahjoja joulupaketteihin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.taitoetelasuomi.fi
Riitta Nevalainen
040 684 9556
riitta.nevalainen@taitoetelakarjala.fi

PARIKKALA

TAITOKURSSIT

Parikkalan Taitokeskus, 
Kirkkokatu 6, Parikkala

Puulaatikot + kalkkimaalit
To 5.10. klo 17–19.30. Tutustutaan 
kalkkimaaleihin ja sablona-maalauk-
seen. Hinta 23 € + materiaalit.

Makramee tutuksi
La 14.10. klo 9–12.15. Tule opette-
lemaan makramee-solmeilua. Voit 
tehdä esim. seinätekstiilin, amppe-
lin, kassin tai korun. Hinta 29 € + 
materiaalit.

Munankuorimosaiikki
To 2.11. klo 17–19.30 ja ma 6.11.  
klo 17–18.30. Valmistetaan munankuo- 
rista mosaiikkipinta tauluun, rasiaan 
tai koruun. Hinta 35 € + materiaalit.

Kuurankukka-kranssi
To 16.11. klo 17-20.15. Valmistetaan 
rautalangasta kranssi huurteisella 
viimeistelyllä. Hinta 29 € + materi-
aalit.

Lumivuokko-valosarja
Ma 20.11. klo 17–19.30 ja to 23.11.  
klo 17–18.30. Valmistetaan herkkä, 
huovutetuin kukin, koristeltu valo-
sarja. Hinta 38 € + materiaalit.

Himmeli 
To 29.11. klo 17–20.15. Voit tehdä 
himmelin tai himmelikoristeita lasi-, 
muovi- tai paperipilleistä. Hinta 29 € 
+ materiaalit.

Joulupaja lauantai
La 2.12. klo 10–14. Joulupajassa voit 
tehdä erilaisia joulukortteja, -koris-
teita, -kransseja ja valaa pitsikyntti-
län. Hinta 29 € + materiaalit.

Koru helmillä kutoen 
To 7.12. klo 17–19.30. Valmistetaan 
kudontakehystä käyttäen rannekoru. 
Hinta 23 € + materiaalit.

TAITOKLUBI

Taitoklubi kokoontuu perjantaisin 
6.10.–24.11. klo 10–12.30 seitsemän 
kertaa syksyn aikana. Taitoklubi on 
tarkoitettu eläkeläisille, senioreille ja 
työttömille. Tähän kurssiin olemme 
saaneet Opintokeskus Siviksen 
opintosetelituen. Aiheina: kirjasta 
laukku, makramee, kehyskudonta, 
puikkopussit ja joulupaja.
Hinta: 30 € sis. käytettävät materi-
aalit.

TAPAHTUMAT

Käsityölauantai 16.9. klo 10–14
Käsityölauantaina esitellään syksyn 
kurssi tarjontaa ja päivän aikana voi 
yhdelle syksyn kurssille ilmoittautua 
2 yhden hinnalla. Taitopajassa voi 
tutustua erilaisiin tapoihin neuloa 
sukankantapää ja muita hyödyllisiä 
niksejä sukan neulomiseen. Puodis-
sa Step 6 -sukkalankaa tarjouksessa 
ja Roosa nauha -kampanjan avaus. 

Retki Tampereelle Suomen 
kädentaidot messuille pe 17.11.
Tiedustelut ja Ilmoittautumiset  
Riitta Nevalainen 050 684 9556, 
riitta.nevalainen@taitoetelakarjala.fi

Joulu käsillä la 25.11. klo 10–14
Joulun valmistelua: taitopajassa 
tehdään puuhelmitähti ja puodissa 
ihania lahjoja joulupaketteihin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.taitoetelasuomi.fi
Jaana Leskinen
040 684 9558
jaana.leskinen@taitoetelakarjala.fi

Taito Etelä-Suomi ry pidättää oikeu-
den muutoksiin.

TAITO 
KYMENLAAKSO RY

KOUVOLA
TAITOPAJAT JA -KURSSIT

Kouvolan Taitokeskus, 
Kouvolankatu 15, 
Kauppakeskus Valtari

Tervetuloa Kouvolaan taitokeskuk-
sen kursseille, taitopajat klo 13–15.30 
tai sopimuksen mukaan.
Pajamaksu 16 € + materiaalit, kaksi 
tapaamiskertaa 29 € + materiaalit, 
ellei kurssikohtaisesti toisin mainita.

Valohimmelipaja
Joka keskiviikko, klo 13–16, 10 € + 
materiaalit.

Nauhat ja nyörit
Ma 21.8. klo 13–17.

Neulakinnas
Ke 23–30.8. klo 16–18.30.

Tekemisen iloa!
Labyrintti- ja Sulka-taulu
To 24–31.8.

Koristellaan maalaamalla 
asusteita
Ti 29.8. ja 5.9.
 
Tekemisen iloa!
Labyrintti- ja Sulka-taulu
Ke 6.9.–ti 12.9.

Turkinvyö-virkkaus
Ke 13.9.–ke 20.9. klo 16–18.30.

Makrameesta seinätekstiilejä/ 
mattoja
Ti 19.9.

(Lasi-, olki-, valo-) himmeli
La 16.–to 21.9.

Tähti-virkkauksella huivi 
tai peitto
Ti 26.9. klo 15–18.

Kantapääkoulu
Ti 26.9. ma 2.10.

Lumivuokko-valosarja 
Ti 21.11. klo 17–19.30 ja ke 22.11.  
klo 17–18.30. Valmistetaan herkkä, 
huovutetuin kukin koristeltu valo-
sarja. Hinta 35 € + materiaalit.

Joulupaja 
La 2.12. klo 10–14. Tehdään erilaisia 
joulukortteja, -koristeita, -kransseja. 
Hinta 29 € + materiaalit.

Himmeli 
To 7.12. klo 17–20.15. Valmistetaan 
himmeli tai himmelikoristeita lasi-, 
muovi- tai paperipilleistä. Hinta 29 € 
+ materiaalit.

TAITOKLUBI

Taitoklubi kokoontuu perjantaisin 
15.9.–1.12. klo 10–11.30 10 kertaa 
syksyn aikana.
Aiheina: kirjasta laukku, makramee, 
kehyskudonta, puikkopussit ja 
joulupaja.
Hinta: 100 € sis. käytettävät mate-
riaalit.

TAPAHTUMAT

Käsityölauantai 16.9. klo 10–14
Käsityölauantaina esitellään syksyn 
kurssi tarjontaa ja päivän aikana voi 
yhdelle syksyn kurssille ilmoittautua 
2 yhden hinnalla. Taitopajassa voi 
tutustua erilaisiin tapoihin neuloa 
sukankantapää ja muita hyödyllisiä 
niksejä sukan neulomiseen. Puodissa 
Step 6 -sukkalankaa tarjouksessa ja 
Roosa nauha -kampanjan avaus. 
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Makrameesta kasseja
Ke 27.9.

Maalataan itselle tai lahjaksi 
persoonallinen tarjotin
To 28.9. klo 13–17.
 
Unisieppari
Ti 3.10.

Lakkakoruja
Ke 4.10.; 12 € + materiaalit.

Virkkaus-startti
To 5.10. klo 13–17.

Suomi 100-v teemalauantai: 
Paperiruusu kranssi/ 
pannunalunen
La 7.10. klo 11–14.

Koukkuaminen
Ti 10.10. klo 16–18.30.

Makrameesta koruja/ 
avaimenperiä ja pöllöjä
Ti 17.10.

Halloween – huovutetut 
koristeet
To 19.10.
 
Mosaiikkikurssi: Koristele mm. 
joulukuusia, peiliä ja tarjottimia
Ke 1.11.

Somistetaan kirjonnalla 
asusteita
To 2.11.

Tekemisen iloa!
Labyrintti- ja Sulka-taulu
To 9.11.–ma 13.11.

Joululahjavalvojaiset
Ti 14.11.

Virkatut tähtikoristeet
Ke 22.11. ; 6 € + materiaalit

Joulukoristeita
To 23.11.

Makrameesta amppeleita 
ja tarjottimia
Ti 28.11.

Kirjotaan joulukortteja
Ti 28.11.

Kuvan siirto huovalle/puulle
Ke 29.11.
 
Huovutettu tonttu
Ma 4.12.

Joululahjavalvojaiset
Ma 11.12.–ti 12.12.

Joulukoristeita
Ke 13.12.

Sytykeruusupaja
Pe 15.12.

AIKUISTEN TAITEEN  
PERUSOPETUS TAITO HELMI

Aloittelijoille: Uusi ryhmä alkaa la 
16.9.2017. Ryhmä kokoontuu kerran kuu-
kaudessa sopimuksen mukaan, yleensä 
lauantaina. Jatkava ryhmä: Jatkoryh-
mä Taito Helmi aloittaa 9.9.2017

TAPAHTUMAT

Taito-näyttelyt
Vaihtuvia käsityöyrittäjien näytte-
lyitä

Pukeudu pinkkiin Roosa nauha 
-päivä
Pe 13.10. klo. 10–17. Hyviä lankatar-
jouksia!

KUDONTA

Tule kutomaan mattoa, poppana, 
kasseja, yms.
Suomi 100-v -matto ja -poppana
Tekemisen iloa!
Nomparelli-tyyny

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.taitokymenlaakso.fi 
040 554 0057
kouvola@taitokymenlaakso.fi

TAITOPAJAT

Taitopajat keskiviikkoisin klo 13–16. 
Kurssimaksu 16 €+ materiaalit.
6.9. Pikkumatto punomalla
13.9. Suomi 100-v -pannunalunen
20.9. Makramee-kassi
27.9. Makramee-matto
4.10. Ruskaruusut lehdistä
11.10. Ruokohimmeli
18.10. Lakkakorut
1.11. Makramee-amppeli
8.11. Kierrätyshuopa tähti
15.11. Pikkumatto punomalla
22.11. Lasiputkihimmeli
29.11. Suomi 100-v pannunalunen
13.12. Makramee-amppeli

Tekemisen iloa työpaja
Tekemisen iloa malliston Labyrintti- 
tai Sulka-taulu
Pe 20.10., ma 23.10. ja ti 24.10. 
klo 17–20 tai
Ma 4.12., ti 5.12. ja to 7.12. klo 12–15. 
Kurssi taulun valmistamiseen. 
Hinta 29 € + materiaalit.

Tekemisen iloa -malliston  
Nomparelli-tyyny
Varaa kudonta-aika ja tule kutomaan 
kaunis tyyny. Hinta 10 € + materiaalit.

TAITEEN PERUSOPETUS

Lasten taiteen perusopetus  
käsityössä
1–2-luokkalaisille tiistaisin  
klo 15–16.30.  
Lisätietoa  www.taitokymenlaakso.fi

Aikuisten taiteen perusopetus 
käsityössä
Aikuisten ryhmä aloittaa Haminan 
taitokeskuksessa syksyllä 2017. 
Ensimmäinen kokoontuminen 
pe 8.9. klo 17–19.
Kokoontumiset kerran kuukaudessa 
la–su klo 10–15. Alustavasti syksyn 
kokoontumiset 23.–24.9, 21.–22.10., 
25.–26.11. ja 16.–17.12. Ryhmään 
otetaan 10 oppilasta ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Lisätietoa www.
taitokymenlaakso.fi.

LASTEN TOIMINTA

Lasten askartelukerho syyslomalla 
1–6-luokkalaisille ma–ke 23.– 25.10. 
klo 10–16. Hinta 55 €, sisältää materi-
aalit ja lounaat.

HAMINA
TAITOKURSSIT

Haminan taitokeskus, 
Raatihuoneenkatu 2, Hamina

Valohimmelipaja
Pe 22.9 klo 17–20. Keskiviikkoisin 
taitopajojen yhteydessä klo 13–16. 
Pajassa valmistetaan tarvikepa-
ketista valohimmeli. Hinta 10 € + 
tarvikepaketti.

Kudontakurssi
La 16.9 ja la 30.9 klo 11–14. Kudon-
takurssilla opettelemme kutomisen 
perustaitoja. Kurssi on tarkoitettu 
uusille harrastusta aloittaville ja 
kankaankudontaa jo osaaville ker-
tauskurssina. Kurssin jälkeen mah-
dollisuus jatkaa kudontaa sovitulla 
aikataululla. Hinta 32 €.

Ruokohimmeli
La 7.10 klo 11–15. Virojoen kutomolla. 
Valmistetaan perinteinen ruokohim-
meli. Hinta 20 € + materiaalit.

Joululahjapaja
La 11.11 klo 10–13. Taitopajassa mah-
dollisuus valmistaa amppeli helpoin 
makramee-solmuin tai servettitek-
niikalla kuvioituja henkareita. Hinta 
16 € + materiaalit.

Pikkumatto punomalla tai 
makramee-solmuin
La 25.11 klo 10–15. Valmistetaan kau-
nis pikkumatto trikoomatonkuteesta 
punomalla tai makramee-solmuin. 
Helpolla tekniikalla saadaan kaunis 
matto eri värejä käyttämällä. Hinta 
25 € + materiaalit.
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TAPAHTUMAT

Haminan valojen yö
Pe 15.9. klo 17–22. Haminan taito-
keskuksessa heijastinpaja klo 17–21. 
Pajamaksu 3 € / heijastin. Esittelyssä 
syksyn kurssitarjonta.

Retki Tampereelle
Pe 17.11. Suomen kädentaitomessuil-
le. Retkibussi lähtee Virojoelta ja 
pysähtyy Kouvolassa sekä Lahdessa. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa  
p. 040 5540057 / Kouvolan taitokeskus.

Virojoen joulukauppa
Marras-joulukuussa Virojoen 
joulukaupalta saatavana Haminan 
taitokeskuksen tuotteita.

Wanhan Holviston joulu
La 9.12. ja su 10.12. klo 10–14. 
Haminan taitokeskuksen myymälä 
palvelee jouluostoksissa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.taitokymenlaakso.fi
Hamina
040 554 0582
hamina@taitokymenlaakso.fi
Virojoki
046 625 0921

LAHTI
TAITOKURSSIT

Taitokeskus Velma, 
Vesijärvenkatu 19, Lahti

Kurssit iltaisin klo 17.30–20, ilmoit-
taudu mukaan! Sopii aloittelijoille 
sekä osaajille.
Kurssien hinta 16 €, ellei kurssikoh-
taisesti toisin mainita + materiaalit 
käytön mukaan.

Virkkaus-startti; matot ja korit
Ti 29.8. Tutustutaan virkkausohjeen 
merkintöihin ja aloitetaan maton tai 
korin virkkaaminen.

Tekemisen iloa! 
Makramee-seinätekstiili
To 31.8. Sisustukseen uutta ilmettä! 
Kurssilla aloitetaan makramee-
seinätekstiilin solmeilu.

Tekemisen iloa! Valohimmeli
Ti 5.9.  Valohimmeli on näyttävä 
koriste parvekkeelle tai terassille. 
Hinta 10 € + materiaalit 62 € tai 79 €.

Ristipistokoru
To 7.9. Ristipistoin kuvioita puiseen 
korupohjaan.

Laku-helmet huovuttamalla
Ti 12.9. Tule huovuttamaan villasta 
upeita helmiä joista kootaan näyttä-
vä koru itselle tai lahjaksi.

Tekemisen iloa! Labyrintti-
seinätaulu (2 kurssikertaa)
To 5.10. ja to 12.10. Uutta! Yhdis-
tetään nauhaa, pistoja ja levyä ja 
toteutetaan tyylikäs taulu! 
Hinta 29 € + materiaalit

Kantapääkoulu
To 19.10. Neulo sukanvarsi valmiiksi 
ja ilmoittaudu mukaan kurssille

Virkkaus-startti; 
Pötkylä-niskatyyny
Ti 31.10. Hurmaavaa virkkausta! 
Ja mielenkiintoinen toteutustapa, 
tule ja opi uutta!

Kynsilakkakoru
Ti 7.11. Nopeat lahjat! 
Tule ja koe luomisen ja onnistumi-
sen ilo! 

Kirjovirkkaus-startti
To 9.11. Virkkaus on kivaa! 
Tule ja opi kirjovirkkausta.

VELMAN  
JOULULAHJAVALVOJAISET

Tule kurssille ja tee itse kivat koris-
teet ja lahjat jouluksi!
Kurssit iltaisin klo 17.30–20, ilmoit-
taudu mukaan! Sopii aloittelijoille 
sekä osaajille.
Kurssien hinta 16 € + materiaalit 
käytön mukaan.
Ti 14.11. Ommeltu tonttu.
To 16.11. Ristipistokoru.
To 23.11. Joulukortit.
Ti 28.11. Neulotut tontut.
To 30.11. Kehyslukkolaukku.
To 7.12. Laku-helmet huovuttamalla.
Ti 12.12. Himmelit kotiin mehupil-
leistä ja lasiputkihelmistä.
To 14.12. GC! Punottu tai Easy-kori 
kierrätyshuovasta.
To 21.12. Sytykeruusu pajapäivä, 
omat kennot mukaan.
 
Taito-käsityökoulu Velma, Lahti
Lasten ja nuorten käsityön taiteen 
perusopetus 5–17-vuotiaille. 
Käsityökouluryhmät kokoontuvat 
kerran viikossa. Syyslukukausi alkaa 
viikolla 35.
Aikuisten käsityön taiteen perusope-
tus.
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 
klo 18–20.30. Syyslukukausi alkaa 30.8.
Tarkemmat tiedot eri-ikäisten 

käsityökouluryhmistä ja hakuohjeet 
löydät: www.taitohame.fi/kasityo-
koulu tai Outi Heino, 040 762 8877, 
outi.heino@taitohame.fi
 
Velman kätevät mummot 
-käsityöryhmät
Kertamaksu 4,50 € ( jäsenet 4 €). 
Kädentaitoja monipuolisesti.
Ma 21.8.–18.12. klo 12–14.30.
Ti 22.8.–19.12 klo 12–14.30.
Ke 23.8.–20.12 klo 13–15.30.
To 24.8.–21.12. klo 13–15.30.
Ryhmät eivät kokoonnu viikoilla 45 
ja 49.

Lapsi-vanhempikurssi 
(perhekurssi)
Lasten ja vanhempien yhteinen käsi-
työhetki, joka kuukauden 3. tiistai 
klo 17.30–19.
Hinta: 16 €/ kerta tai 70 €/ 5 kertaa + 
materiaalit käytön mukaan
Ti 15.8. Marionettimaskotti.
Ti 19.9. Huopamaskotti Reppuörkki.
Ti 17.10. Muffinssi-neulatyyny
Ti 21.11. Joulukortit itse tehden, 
ommeltu/ sormipaino.
Ti 19.12. Ommeltu tonttu kierrätys-
huovasta.

Loma käsillä – 
koululaisten kässäpajat
Hinta: 20 €/kerta tai 80 €/ 5 kertaa + 
materiaalit käytön mukaan ma–pe 
klo 10–14.
Ma 23.10. Marionettimaskotti.
Ti 24.10. Oman maskotin maalaus 
kankaalle ja muuta mukavaa.
Ke 25.10. Maskottityynyn ompeli ja 
muuta mukavaa.
To 6.10. Oma keppiheppa.
Pe 27.10. Keppiheppa jatkuu.

TAPAHTUMAT

Taidelauantai 26.8.
Käsityötapahtuma Suomi 100-v 
teemalla Aikuiskoulutuskeskuksessa 
(Kirkkokatu 16, Lahti), 26.8.
ohjelmallinen tapahtuma yhteistyös-
sä mm. Kankurin Ilo, Taitokeskus 
Velma ja Wellamo-opisto.

Roosa nauha -päivä Velmassa
Pe 13.10. Hyviä lankatarjouksia!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.taitohame.fi 
044 7654 332
taitokeskusvelma@taitohame.fi

Tekemisen iloa! Lumme-valaisin
To 14.9.

GC! Punottu tai Easy-kori 
kierrätyshuovasta
To 21.9. 

Korit metallilangasta
Ti 26.9. Pitkästä aikaa! Tule ja ihastu 
metallilankapunontaan!

Tekemisen iloa! 
Loiste-, Neilikka-, Huurre- 
ja Välke-kranssit
To 28.9. Tule ja valmista koristeeksi 
näyttävä kranssi!

Makramee-pöllö 
(2 kurssikertaa)
Ti 3.10. ja ti 10.10. Valmistetaan hur-
maava pöllö koristeeksi makramee 
tekniikalla. Hinta 29 € + materiaalit
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TEKSTI MINNA AHONEN   KUVA JOHANNA AYDEMIR

TEE ITSE

KÄSITYÖOHJE
KAJASTUS
-SUKAT

NEULOMINEN

Kantapään mallineule = puolipatentti:

1. krs Nosta 1. s nurin neulomatta ja neulo loppu-
kerros nurin. 

2. krs Käännä työ. Nosta 1. s oikein neulomatta, 
”neulo 1 s oikein, nosta seuraava s oikein neulo-
matta”.  

Toista ”-”. Lopeta kerros 1 o. Toista 1. ja 2. kerroksia.

Työohje: 
Tämän sukan silmukkamäärästä ja Suomi 
raitalangan väriosuuksien pituudesta johtuen 
sukan raidoitus ei ole tasainen. Raitojen korkeus 
vaihtelee 5–7 kerroksen välillä. Kirjoneulekuviot 
kohdistetaan kunkin raidan kohdalle siten, että 
pohjavärillä neulotaan ensin 1 krs ja sitten aloite-
taan kuvio. Mallipiirros on suuntaa antava.

Varsi: 
Luo tummansinisellä 72 silmukkaa ja jaa ne neljäl-
le puikolle 18 s/puikko. Neulo suljettuna neuleena 
2o2n resoria 17 krs. Ota mukaan Suomi-raitalanka 
ja aloita varren kirjoneule mallipiirroksen mukaan. 
Aloita sukan raidallinen osuus sinisellä raidalla eli 
etsi langasta ensimmäinen kokonainen sininen 
osuus. Kerrosten vaihtumiskohta on sukan 
keskellä takana. Kun olet neulonut kirjoneuletta 
yhteensä 39 krs, katkaise Suomi-raitalanka ja 
aloita kantapää tummansinisellä.

Kantapää: Siirrä 1. ja 4. puikon silmukat neuloen 
samalle puikolle (= 36 s) ja aloita kantalappu 
nurjan puolen kerroksella mallineuleen mukaises-
ti. Kun lapussa on 25 krs (viimeisenä nurja krs), 
aloita kantapään kavennukset. Neulo edelleen 
puolipatenttia 24 s ja tee ylivetokavennus. 
Käännä työ ja ota 1. s nurin neulomatta, neulo 
12 s nurin, neulo 2 s nurin yhteen. Käännä työ, 
neulo puolipatenttia 13 s ja tee jälleen yliveto-
kavennus. Jatka kaventamista näin, kunnes pui-
kolla on jäljellä 14 s (viimeisenä nurja kerros). 
Jaa silmukat tasan puikolle 1. sekä 4. (7 s/p). 
Ota työhön takaisin Suomi-raitalanka (aloittaen 
valkoisella raidalla ja mallipiirroksen viimeinen 
kuvio) ja poimi puikoille 1. ja 4. vielä kantapään 
sivuilta 13 s/p. Kerrosten vaihtumiskohta on edel-
leen sukan takana keskellä, kantapään alla. 
Työssä on nyt 76 s.

MALLIN KOPIOINTI JA KAUPALLINEN  
VALMISTUS KIELLETTY. 

= tummasininen (36)
= Suomi raita valkoinen osa
= Suomi raita sininen osa

KAJASTUS -sukat

MALLI: 
Taito Pirkanmaa Oy, 
Minna Ahonen  

KOKO: 
Naisen koko 38 

TARVIKKEET: 
Taito Pirkanmaa Oy:n 
Suomi-raitalanka sekä 
Kirjo-Pirkkalanka  
(75 % villaa,  
25 % polyamidia, 
kerä 100 g = 420 m)
- sini-valkokirjava  
- tummansininen (36)
Sukkapuikot 2½ tai 
käsialan mukaan.

NEULETIHEYS: 
30 s x 40 krs = 10 cm

= tummasininen (36)
= Suomi raita valkoinen osa
= Suomi raita sininen osa

KAJASTUS -sukat

Kiilakavennukset: 
Neulo kirjoneuletta 4 krs ja aloita kiilakavennukset 
seuraavasti: Kavenna 1. puikon lopussa neulomal-
la 2 s oikein yhteen ja 4. puikon alussa 2 s yhteen 
ylivetokavennuksella. Neulo 2 kerrosta ilman 
kavennuksia ja tee kavennukset vielä kerran. 
Työssä on jälleen 72 s. 

Jalkaterä: 
Jatka kirjoneuletta mallipiirroksen mukaan kunnes 
pikkuvarpaan kynsi alkaa ja viimeisestä kuviorai-
dasta tulee kokonainen. Katkaise Suomi-lanka, 
lopeta kirjoneule ja aloita sukan kärkikavennukset 
tummansinisellä.

Kärki: 
Kavenna joka puikon alussa ja keskellä neuloen 
2 s oikein yhteen. Neulo 5 välikerrosta ilman 
kavennuksia ja 1 kavennuskerros. Neulo 4 väliker-
rosta ja 1 kavennuskerros. Jatka kavennuksia näin 
kunnes puikoilla on jäljellä yhteensä 8 s, katkaise 
lanka, vedä langanpää silmukoiden läpi ja kiristä.
Neulo toinen sukka samoin.

Viimeistely ja hoito: 
Päättele langanpäät sukan sisäpuolelle ja höyrytä 
kevyesti. Konepesu 40°, muotoile kosteana 
oikeaan muotoonsa. Kuivaa tasaisella alustalla 
ilmavassa paikassa. Höyrytä kevyesti.
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On 
tärkeä miettiä, 

mihin 
yrityksessä 

keskitytään.

Seija Herukan (edessä) 
ja Sinikka Blomsterin 
Kynttiläpaja sijaitsee 
Pudasjärvellä.
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KÄSITYÖYRITTÄJYYS

S inikka Blomster oli 
suunnitellut myy-
vänsä keraamisia 
kynttilänalusia. 

– Ajattelin, että   
aluset tarvitsevat ka-

verikseen kynttilät. Kun en saa-
nut tekijää, tein kynttilät itse, ker-
too Sinikka.

Ja sitten kävikin niin, että kera-
miikka ei Oulun Maakarin asiak-
kaita kiinnostanut, mutta kyntti-
lät menivät kaupaksi.

Siitä se alkoi, vähitellen.  Rat-
kaiseva käänne oli se, kun Sinik-
ka sai työpaikan, joka antoi mah-
dollisuuden tehdä kynttilöitä, kun 
oli sesonki ja palata palkkatöi-
hin, kun sesonki oli ohi. Tuottei-
den suunnittelussa ja valmistuk-
sessa kun tarvitaan sekä aikaa et-
tä rahaa.

Kun Sinikka sai kumppanik-
seen sisarensa Seijan, yrittämi-
sestä tuli hivenen helpompaa. 

– Vaikeita tilanteita on ollut, 
mutta ihmeesti on silti selvitty 
eteenpäin, sanoo Sinikka.

Yrittäjän pää voi olla pilvis-
sä, mutta jalat kannattaa pitää 
maassa.

– Liiketoimintasuunnitelma 
kannattaa tehdä heti alussa, se 
suuntaa omaa tekemistä. Vaik-
ka osaisi monenlaista, on tärkeä 
miettiä, mitä tehdään ja mihin 
keskitytään, sanovat yrittäjäsisa-
rukset.

Lopettamista sisarukset eivät 
ole koskaan harkinneet, sen ver-
ran palkitsevaa itsensä työllistä-
minen on.

– Jos käsityötaitoa on, kannat-
taa haaveitaan kohti mennä, sa-
noo Sinikka.

– Nyt kun on saatu paja lähelle 
kotia, ei sieltä lähdetä kulumalla-
kaan, tuumaa Seija. 

TEKSTI MERJA RÄTY   KUVAT MAIJU POHJANHEIMO

LAADUSTA
EI KÄRSI TINKIÄ
Kynttilätalon sisarukset Sinikka Blomster 
ja Seija Herukka tietävät, mikä on 
käsityöyrittäjän valtti: laatu. 
Siitä täytyy pitää kiinni.

Kaikkea ei kannata tehdä itse
SINIKKA JA SEIJA ottavat kellottamalla selvää, miten monta 
kynttilää syntyy missäkin ajassa. Ajankäytön miettiminen on yrittä-
jän hommissa tärkeää eikä kaikkea kannata tehdä itse.

– Tilitoimisto on ihana. Ja laskutuspalvelu, sanoo Seija..  

Ammattilainen tuntee  
materiaalinsa
KYNTTILÄTALON YLPEYS on Aurora, jykevä kynttilä, 
jonka miehetkin mielellään ostavat lahjaksi. Kauniin pitsi-
mäiseksi palava Aurora on vähän diiva.

– Auroralla on tapana oikkuilla, kertoo Sinikka. 
Niinpä. Käsityöläinen tekee työtään materiaalinsa 

ehdoilla – ja hallitsee myös materiaalinsa oikut.   
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TAITO ETELÄ-SUOMI/HELSINKI

CraftCorner
Eteläespalandi 4
00130 Helsinki
gsm 050 5500 501

helsky@taitoetelasuomi.fi
www.taitoetelasuomi.fi

Toiminnanjohtaja
Ulla Telimaa
gsm 050 3363 599
ulla.telimaa@taitoetelasuomi.fi

Koulutusvastaava
Kirsi Juntunen
 044 5569 324
kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi

TAITO ETELÄ-SUOMI/ 
TAITO SHOP HELSKY

Eteläesplanadi 4
00130 Helsinki
Myymälänhoitaja Maritta Saarikoski
gsm 050 3508 470
taitoshop@ taitoetelasuomi.fi
www.taitoetelasuomi.fi 
www.craftcorner.fi

TULE MUKAAN TAITO ETELÄ-SUOMEN JA TAITO KYMENLAAKSON TOIMINTAAN

www.taitoliitto.fi

TAITO ETELÄ-SUOMI JA KYMENLAAKSO RY:N ASIAKASLEHTI  SYKSY 2017 / JULKAISIJA TAITOJÄRJESTÖ / PAINOSMÄÄRÄ 56 000 / PÄÄTOIMITTAJA MERJA RÄTY / ULKOASU WWW.BOTH.FI /  
TAITTO FORSSA PRINT TAITTOPALVELU / PAINOPAIKKA FORSSA PRINT 2017 / KANNESSA ONNI ELÄÄ KÄSITYÖSSÄ -KÄSSÄPUSSI, KUVA JOHANNA AYDEMIR / YHTEISTYÖSSÄ TAITO ETELÄ-POHJANMAA,  

TAITO ETELÄ-SUOMI, TAITO ITÄ-SUOMI, TAITO KESKI-POHJANMAA, TAITO KESKI-SUOMI, TAITO KYMENLAAKSO, TAITO PIRKANMAA, TAITO POHJOIS-KARJALA, TAITO POHJOIS-POHJANMAA, TAITO SATAKUNTA, 
TAITO UUSIMAA, TAITO VARSINAIS-SUOMI JA TAITOLIITTO

TAITO  
ETELÄ-SUOMI/LAPPEENRANTA

Tasihinin talo
Kauppakatu 25
53100 Lappeenranta
040 6849 554
www.taitoetelasuomi.fi

Aluevastaava
Johanna Kemppinen
040 6849 550
johanna.kemppinen@taitoetelakarjala.fi

Koulutusvastaava
Maija-Liisa Blauberg
040 6849 551
maija-liisa.blauberg@taitoetelakarjala.fi

Kurssivastaava
Marja Koskimäki
 040 6849 552
marja.koskimaki@taitoetelakarjala.fi

TAITO ETELÄ-SUOMI/ 
TAITO SHOP LAPPEENRANTA

Tasihinin talo
Kauppakatu 25
53100 Lappeenranta
Tarja Valtonen
040 6849 554
kauppa@taitoetelakarjala.fi

TAITO ETELÄ-SUOMI/LUUMÄKI

Luumäki
Taitokeskus Luumäki
Pajatie 7
54500 Taavetti
Riitta Nevalainen
040 6849 556
riitta.nevalainen@taitoetelakarjala.fi
www.taitoetelasuomi.fi

TAITO  
ETELÄ-SUOMI/PARIKKALA

Parikkala
Taitokeskus Parikkala
Kirkkokatu 6
59100 Parikkala
Jaana Leskinen
040 6849 558
jaana.leskinen@taitoetelakarjala.fi
www.taitoetelasuomi.fi

TAITO  
KYMENLAAKSO/KOUVOLA

Taito Shop Kouvola
Kouvolankatu 15
45100 Kouvola
040 5540 057
kouvola@taitokymenlaakso.fi
taitoshop@taitokymenlaakso.fi
www.taitokymenlaakso.fi

Toiminnanjohtaja
Tarja Laakso
040 5960 595
tarja.laakso@taitokymenlaakso.fi

TAITO KYMENLAAKSO/HAMINA

Haminan Taitokeskus
Raatihuoneenkatu2
49400 Hamina
040 5540 582
hamina@taitokymenlaakso.fi

TAITO  
KYMENLAAKSO/VIROJOKI

Virojoen Taitokeskus
Louhelankatu 3
49900 Virojoki
046 6250 921

TAITO KYMENLAAKSO/LAHTI

Taitokeskus Velma
Vesijärvenkatu 19
15140 Lahti
Päivi Heiman-Harju
044 7654 332
taitokeskusvelma@taitohame.fi
www.taitohame.fi

Taito-käsityökoulu Velma
Outi Heino 
 040 7628 877
outi.heino@taitohame.fi
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o Kasvitarha-malliston 
tuotteet syksyn iloksi!

Ostamalla meiltä tuet 
suomalaista työtä.

Tervetuloa ostoksille!
www.taitoetelasuomi.fi

Taito Shop Helsky
CraftCorner 

Eteläesplanadi 4 
Avoinna

ma-pe 10-18
la 10-16 

Taito Shop - kun tekijällä on merkitystä.  
Ostamalla meiltä tuet suomalaista työtä.

Tervetuloa ostoksille!
www.taitoetelasuomi.fi

Taito Shop  
Lappeenranta 
Tasihinin talo 

Kauppakatu 25 

Avoinna
ma 12-17

ti-pe 10-17
la 10-14

www.taitoetelasuomi.fi 
www.taitokymenlaakso.fi
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