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Aitovieriltä kesäjuhlille
Luovuudella on merkittävä rooli hyvässä vanhenemisessa. Sitä tukevat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Luovuus, käsillä tekeminen ja uusien asioiden
oppiminen mahdollistavat myös uudet mahdolliset itset.
Kädentaitoihin ja luovuuteen keskittyvässä Elämää käsillä -projektissa ikäihmiset ovat saaneet tukea toimintaansa vertaisohjaajilta sekä toisiltaan. Asiasta
innostuneina he ovat löytäneet uusia menetelmiä ja käytännönläheisiä tapoja
toimia eri kohderyhmien, mm. muistisairaiden kanssa. Kouluttautuminen on
herättänyt osallistujissa uudelleen ilon käsin tekemiseen ja vapaaehtoistyöhön,
ryhmiä on perustettu ja luovat kädentaidot ovat juurtuneet arkitoimintaan.
Eläkeliiton kesäjuhlat pidetään Kaustisen 50. kansanmusiikkijuhlien osana
15.–16. heinäkuuta 2017. Sen järjestävät Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri
ja Kaustisen yhdistys yhteistyössä Eläkeliiton, Kaustisen kansanmusiikkijuhlien
ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Eläkeliittolaisten oma juhlaohjelma
nivoutuu osaksi festivaaliohjelmaa. Festivaalien teemana on Pidot.
Eläkeliittolaiset haluavat nostaa esille osaamisensa Suomi 100 -juhlavuonna.
Tämä konkretisoituu mm. Kaustisen kansanmusiikkijuhlille ”aitoväleistä” koottavasta ympäristötaideteoksesta. Elämää käsillä -projekti ja Eläkeliiton KeskiPohjanmaan piiri haastavat kaikki yhdistykset ja piirit valmistamaan oman
”aitovälinsä” juhlien ajaksi koottavaan taideteokseen. Se ankkuroituu vahvasti
juhlavuoden kansalliseen Yhdessä-teemaan sekä arvoihimme ja toimintaamme.
Eläkeliitto on valtakunnallinen toimija ja vaikuttaja myös luovuuden saralla. Liitto
tarjoaa foorumin keskustelulle, kohtaamiselle, yhteistyölle ja käsillä tekemiselle.
Luovat aidat yhdistävät vanhempia ikäluokkia nuorempiin käsityön tekemisellä,
tarinana jonka soisi jatkuvan uusille sukupolville.
Tämä opas tukee käsityön ja taiteen keinoin tämän teoksen kokoamista. Jokainen ”aitoväli” on ainutlaatuinen taideteos, jolla on oma paikkansa kokonaistaideteoksessa. Oppaan nimi Aitovieriltä tarkoittaa kuvainnollisesti matkan tekemistä.
Tervetuloa luovalle käsityömatkalle tekemään aitaa. Tavataan Kaustisella!
Jukka Salminen, toiminnanjohtaja
Eläkeliitto
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Kaustisen
kansanmusiikkijuhlien
tervehdys
Yhteistyötä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ja Eläkeliiton välillä on tätä
kirjoittaessani pohjustettu jo puolisen vuotta. Olen istunut lukuisissa palavereissa Kaustisen yhdistyksen ja Keski-Pohjanmaan piirin väen kanssa joka
kerta ihmetellen, kuinka keskustelukumppaneillani aina vain piisaa energiaa
kuin pienessä kylässä! Omia, yhtä virkeitä eläkepäiviäni odotellessa on aika
kokeilla, mitä kaikkea yhteistä ja ennen kaikkea yhteisöllistä saamme aikaan
Kaustisella 2017.
Vuonna 2017 festivaalia juhlitaan 50. kertaa Pidot-teemalla. Samalla juhlistetaan paitsi koko valtakunnassa myös Kaustisella 100-vuotiasta itsenäistä
Suomea. Tähän pakettiin Eläkeliiton Aitovieriltä pitoihin -ohjelmakokonaisuus
istuu kuin rusina pullaan. Odotamme innolla ylisukupolvisia kohtaamisia,
hienoja ohjelmanumeroita ja upeaa ympäristötaidetta, joka taiteellisen ja
yhteisöllisen funktionsa lisäksi palvelee myös opastavana elementtinä juhlaalueella. Tämän opaskirjan myötä innostus teoksen osallistumiseen lienee
taattu!
Olette mitä lämpimimmin tervetulleita juhlimaan kanssamme Kaustisella
10.–16.7.2017 tuhansissa tunnelmissa – tarjolla on perinteiseen tapaan pelimanneja pilvin pimein, kansantanssia kaikille ja jameja jokaiselle, notkuvia
pitopöytiä erityisjuhlallisuuksia unohtamatta.
Sini Keränen, toiminnanjohtaja
Pro Kaustinen ry – Kaustisen kansanmusiikkijuhlat
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Miksi aidat?
Marika Sarha
Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Ikääntyneiden näkökulman
haluttiin olevan vuodessa läsnä. Työryhmät Eläkeliitossa miettivät erilaisia
tapahtumia – kulttuuri mukaan lukien. Vuoden 2015 lehmäparaati liittokokouksen
yhteydessä oli ollut hyvä kokemus. Lisää vastaavaa toivottiin.
Käsin tekemisen teemaksi jalostui aita-teema. Oppaan nimi, Aitovieriltä, kuvastaakin aitojen vierillä matkaamista. Se voisi merkitä myös yhteistä käsin tekemisen matkaa kesäjuhlaan Kaustiselle. Aita mahdollistaa monenlaiset materiaalit,
tekniikat ja ilmaisun. Se voi kertoa oman yhdistyksen tai kylän tarinaa, olla
komea tai kaunis materiaalinsa puolesta, kuvastaa jotain sanallisesti tai kuvin.
Kesäjuhlassa eläkeliittolaisten tekemät aidat muodostavat juhlavan reitin
Kaustisen kansanmusiikkijuhlien pääfestivaaliteltalta Kansantaiteenkeskukseen.
Jokainen aita on itsenäinen taideteoksensa. Yhdessä ne muodostavat taideteoksien sarjan, ympäristötaiteellisen kokonaisuuden, jota ei voi olla huomaamatta.
Käsityön ja taiteen areena on vapaa, mutta jotain reunaehtoja on asetettava.
Aitojen on pysyttävä itsenäisesti pystyssä. Aitapiikkejä ei voi käyttää. Esimerkki aidan tukijalasta löytyy oppaan loppupuolelta. Aitojen leveys on yksi metri,
samoin korkeus. Erityisesti korkeudessa pysyminen on tärkeää, sillä näkyvyys
aitojen ylitse on festivaalialueella ehdotonta. Väkeä on paljon, ja aitojen taakse
saattaa syntyä yhtäkkiä ”puskasoittoryhmiä”, joita yleisö haluaa seurata.
Aidat toimitetaan paikan päälle omakustanteisesti Kaustisen kansanmusiikkijuhlien viikon alkuun mennessä. Taideaitojen esilläoloaika on tällöin Eläkeliiton kesäjuhlaa pidempi, 10.–17.6.2017. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua
kokonaistaideteokseen rauhassa. Aidat ja muut viikon aikana järjestettävät
käsityötapahtumat, Kansantaiteenkeskuksen Elämää käsillä -näyttely ja -käsityöpajat tukevat toistensa näkyvyyttä. Aikatauluista, toimituspaikasta ja tavoista
tiedotetaan lähempänä tilaisuutta tiedottein sekä EL-sanomissa, Eläkeliiton
Keski-Pohjanmaan ja Elämää käsillä -projektin verkkosivuilla.
Tekemisen iloa!
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Taideaitojen aikataulu

6

2016		

2017

Opas

Valmistus

3.–7.7.
Toimitus

10.–17.7.
Esillä

16.–17.7
Nouto

Yhdessä luovuutta kohti
Johanna Kivelä
Elämää käsillä -kurssit on suunnattu vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville
tai siitä kiinnostuneille. Kurssien tarkoitus on antaa eväitä kädentaitojen ja
luovien menetelmien soveltamiseen vapaaehtoistoiminnassa. Kurssien teemat
ja materiaalit vaihtuvat vuosittain. Elämää käsillä -peruskurssit, -jatkokurssit ja
-syventävät kurssit pidetään Eläkeliiton omassa lomakeskuksessa, Lehmirannassa, Salossa. Yhtenä kouluttajana Elämää käsillä -kursseilla toimii projektisuunnittelija Johanna Kivelä. Hän on koulutukseltaan muotoilija ja taidekasvattaja. Kivelä on toiminut kuvataiteen- ja kädentaitojenopettajana sekä peruskouluissa ja lukioissa että kuvataide- ja käsityökouluissa. Hän pitää luovuuden
löytämistä ensisijaisena voimavarana käsillä tekemiselle ja ilon löytämiselle
elämään.
Yhdessä tekeminen on yhdessä oppimista.
Samalla kun annamme itsestämme toisille,
saamme myös itse jotain, mitä ei yksin olisi
voinut saavuttaa. Yksinkertaisimmillaan kyse
voi olla ajan antamisesta toiselle. Se voi olla
myös opitun siirtämistä eteenpäin tai toisen
innostamista ja tukemista. Yhdessä toimimista
voidaan kutsua myös vertaistoiminnaksi.
Parhaimmillaan vertaisuudessa saavutetaan
luottamuksen tila, jossa osallistujat kokevat
olonsa turvalliseksi ja uskaltavat heittäytyä
hetkeen. Tällöin luovuus saa tilaa eivätkä
pelot ole esteenä ponnisteluille uusien taitojen
ja kokemusten tiellä.
Luovuuden voima on vahva. Sen esteenä voi
kuitenkin olla epävarmuus itsestä, luottamuksen pula ryhmää kohtaan tai esimerkiksi aikaisemmin elämässä opitut toimintamallit. Luovuuden esteitä voi itse ratkoa tunnistamalla
niitä, mutta ryhmän hyvällä hengellä on suuri
merkitys. Hyvä ryhmähenki ei ole itsestäänselvyys. Toisinaan sen eteen joudutaan tekemään kovastikin töitä. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että osana luontaista ryhmän toimintaa ovat erilaiset vaiheet, joiden läpi ryhmä toiminnassaan
kulkee. Tyypillistä on, että aluksi sopuisasti toiminut ryhmä muuttuukin haasteelliseksi, kun sen jäsenet hieman tutustuvat toisiinsa ja uskaltavat esittää omia,
muista eriäviä mielipiteitä. Erilaisten ihmisten toimintatavat voivat myös ärsyttää
ja luoda jännitteitä ryhmän sisään. Tätä vaihetta ei pidä pelästyä, vaan työskennellä yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen määrittelemiseksi. Kun ryhmän
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omat säännöt on yhdessä päätetty, lisääntyy yleensä tunne ryhmään kuulumisesta. Tämä suuntaa osallistujien energiaa ryhmässä toimimiseen ja työskentelyyn. Kun kaikki ryhmässä tulevat kuulluiksi tasavertaisina, voidaan jäsenten
erilaisuus kokea voimavaraksi eikä uhkaksi.
Luovuus ryhmätoiminnassa on voimavara, joka
kannattelee huonompienkin päivien yli. Se antaa
mahdollisuuden kokeilla ja epäonnistua, kokeilla
ja onnistua sekä kokeilla ja oppia uutta. Hulluinkin idea on kokeilemisen arvoinen ja mahdollisuus johonkin uuteen. Luovuuden lisääntyminen
ryhmätoiminnassa näyttäytyy myös vanhoista
toimintatavoista luopumisena, kokeilunhaluna
ja sallivuutena itselle vieraita toimintatapoja ja
tekniikoita kohtaan. Asioita halutaan ja uskalletaan katsoa eri näkökulmista. Luovuus näkyy
myös uskalluksessa hullutella ja etenkin siinä,
ettei pelkää epäonnistumista. Uskaltaa mennä
oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Uskaltaa
jopa nauraa itselleen!
Elämää käsillä -kursseilla luovuuden herääminen on toisinaan käsin kosketeltavaa. Kurssitilan
täyttää nauru, yhteishenki, keskittynyt tunnelma,
energisyys ja reilu tekemisen meininki. Kurssi
kestää neljä päivää, ja kaikki osallistujat eivät
tunne entuudestaan toisiaan. Ryhmäytyminen ja hyvän hengen muodostuminen
ovat siis avainasemassa. Ryhmäytymistä ja toisiin tutustumista voi auttaa lisäämällä toimintaan pari- ja ryhmätyöskentelyä, luovuutta ja heittäytymistä ruokkivia
sisältöjä sekä toteuttamalla ryhmässä esimerkiksi esittäytymiskierroksen. Näitä
kaikkia keinoja voidaan käyttää ryhmäytymisen apukeinoina, ja hyvin pian luottamus alkaa lisääntyä.
Ryhmään tullessaan osallistujat kantavat mukanaan ilonsa ja surunsa, terveydelliset rajoitteet tai huolen läheisistään. Hyvässä ryhmässä toimiminen antaa
kuitenkin mahdollisuuden irrottautua arjen huolista tai jakaa murheensa tai
ilonsa tekemisen lomassa vertaisten kanssa. Hyvä ryhmä myös ottaa huomioon
jäseniensä rajoitteet ja mahdollistaa asioita, joihin yksilö ei ehkä itsekseen pystyisi. Tärkeä osa yhteisöllistä toimintaa onkin toisten tukeminen ja ymmärtäminen kaikkine säröineen. Varsinkin ryhmäytymisvaiheessa tulee olla varovainen
luokittelemasta ihmisiä ensivaikutelman mukaan. Emme koskaan voi tietää, mitä
asioita ihmiset kantavat mukanaan.
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Arki on monesti armoton, ja arjen kiireissä ja velvollisuuksissa oma persoona ja
omat tarpeet voivat jäädä taka-alalle. Elämän ruuhkavuosina omat harrastukset
ja muut mielihyvää tuottavat asiat voivat huomaamatta vähentyä elämästä tai
kadota kokonaan. Eläkkeelle jäätyä aikaa harrastuksille olisikin, mutta liikkeelle
lähteminen voi tuntua vaikealta. Voi olla myös vaikea tunnistaa itselle mieluisia
asioita. Luova ryhmätoiminta ja yhteisöllinen tekeminen voivat kuitenkin auttaa
lisäämään mieluisia asioita takaisin elämään. Yhdessä toimiessa voidaan
pohtia ympäröivää maailmaa ja peilata omia kokemuksia ja muistoja muiden
vertaisten kanssa. Omia kokemuksia työstäen ryhmässä oma minäkuva vahvistuu ja on helpompaa tunnistaa itselle tärkeitä asioita. Ryhmäläisten innostuminen yhteisestä tekemisestä sekä kokemusten ja ajatusten jakaminen lisää
yleistä hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Ja mikä parasta, se luo yhteisöllisyyden tunnetta ja antaa elämään merkityksellisyyttä. Yhteisöllinen tekeminen
on myös hyvä keino saada äänensä kuuluviin. Ryhmävoimalla voidaan puuttua
epäkohtiin omassa ympäristössä tai muokata sitä viihtyisämmäksi. Ryhmä
voi esimerkiksi järjestää tapahtuman jonkun itselle tärkeän asian puolesta tai
rakentaa yhteiskunnallista epäkohtaa kommentoivan ympäristöteoksen keskeiselle paikalle.

Hyvän ryhmän tunnusmerkit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoimuus muita ryhmäläisiä ja toimintaa kohtaan
Yhteisten pelisääntöjen luominen ja niihin sitoutuminen
Erilaisuuden hyväksyminen
Jokaisen huomioiminen ja kuuleminen
Tasavertaisuus
Joustavuus muita ryhmäläisiä ja toimintaa kohtaan
Avoin vuorovaikutus
Yhteisten tavoitteiden kunnioittaminen ja niihin sitoutuminen
Vastuun jakaminen usealle ryhmän jäsenelle ja/tai vastuuvuoron
kierrättäminen
• Tekemisen ilo!
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Luovia tapoja merkitä reitti
Marika Sarha
”Ei aitoja ihmisten välille, vaan aitoja ihmisiä ja hyviä välejä!”
Seinäkirjoitus alikulkutunnelissa Myyrmäessä, Vantaalla
Koululaisen kirjoittama viesti tunnelissa kiteyttää hyvin sen, mitä aidan valmistaminen on: mukavaa yhdessäoloa, kommelluksia ja naurua käsityön parissa.
Hauskoja hetkiä muistellaan vielä pitkään tapahtuman jälkeenkin.
Vanhemmalla ikäpolvella käsityön tekemisen taito on hyppysissä. Vaikka osaamista löytyy, alkuun pääseminen, uuden idean löytäminen voi olla haastavaa.
Yhdessä pohtien suunnittelukin on helpompaa.
Parhaimmat ideat syntyvät sattumalta, yhdessä ajatuksia jalostaen. Tekijäryhmän ensimmäisessä tapaamisessa ideoidaan ja keskustellaan kunkin vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista. Luovan aidan aihe voi olla mitä tahansa. Se
voi saada alkunsa yhdistyksen historiasta tai oman paikkakunnan erityispiirteistä. Aihe voi kuvastaa maakunnan tunnuseläintä tai kasvia. Aita voi nostaa esille
alueen taitajia ja käsityöryhmän osaamista, tai se voi yksinkertaisesti liittyä
siihen materiaaliin, jota on helposti saatavilla.
Tämän oppaan ohjeet ja oheiset kuvat antavat tekijäryhmälle ajatuksia siitä, mitä
aita voisi olla. Oppaan lopussa olevasta lähdeluettelosta löytyy lisämateriaalia.
Esimerkkejä
1. Perinteinen aita on muokattu persoonalliseksi lisäämällä patsaita tolpiksi
ja maalauksia aitaväliin. Aita voidaan toteuttaa tekemällä kaikki osat
yhdessä tai jakamalla tehtäviä – joku toteuttaa tolpan, toinen maalauksen, kolmas jotain muuta.
2. Pelkät kynät ovat tehokkaita väripintoja aidassa. 			
3. Kuvan aita on tehty suksista. Aidassa voi käyttää myös valmiita esineitä.
Niiden avulla voi tuoda esille paikkakunnalle, yhdistykselle tai ihmisille
henkilökohtaisesti tärkeitä asioita.
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4. Neulepinnat julkisissa tiloissa eli neulegraffitit ovat näyttäviä. Neuleella
voi helposti päällystää erilaisia pintoja. Tilkuista tai osista koostuva työ
on myös helppo osittaa eri tekijöille.
4 a) Pyörä, 4 b) Silta

1

3

4a
2

4b

11

5
7
6
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8

9

10

5. Pajusta on rakennettu maja. Aita voi siis olla muutakin kuin perinteisen
aidan muotoinen. Paju taipuu lähes mihin tahansa muotoon. Sen voi
punoa erilaisiksi pinnoiksi tai veistoksiksi tai käyttää perinteiseen tapaan
aitana.
6. Perinteisessä linnunpelättimessä voi käyttää monipuolisesti kierrätysmateriaaleja. Kaksikin hahmoa muodostaa jo aidan.
7. Kuvan aita on valmistettu taivutetuista metalliputkista. Pinta muistuttaa
puusta tai juurista tehtyä kaaospunontaa.
8. Puukiekoista valmistetusta pinnasta tulee elävä.
9. Aitovälin pinta voi koostua myös yksittäisistä kuvista tai teksteistä,
jotka muodostavat kokonaisuuden.
10. Karkea, sahattu puupinta on näyttävä ja sopii hyvin aidan materiaaliksi.
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Linnut

Ohjeet
Linnut
Jukka Säntti, EL Sodankylä

Jukka Säntti on Sodankylässä syntynyt ITE-taiteilija. Ammatiltaan hän oli
kalastuksenhoitaja, mutta jäätyään vapaalle hän sai mahdollisuuden lähteä
toteuttamaan nuoruudenhaavettaan ryhtyä taiteilijaksi. Esikuvakseen hän
mainitsee Lintu-Antin Saariselältä sekä sodankyläläiset itseoppineet taiteilijat
Andreas Alarieston ja Erkki Alajärven.
Jukka Säntti on sanonut syntyneensä puukko kädessä. Hän veistelee taitavasti leppäpalikoista kuukkeleita ja muita lintuja. Puulastuista syntyy pikkulinnuille ilmavat siivet. Puukon lisäksi työvälineinä ovat partaveitsenterävät
taltat. Suurempia eläinveistoksia hän tekee moottorisahalla.
Hän käyttää veistoksissaan ainoastaan luonnonmateriaaleja. Jukka on sanonut, että puun sisällä on aina esine, joka vain odottaa löytämistään. Ylimääräinen puu tulee vaan veistää ympäriltä pois. Joskus materiaali kuitenkin
yllättää esimerkiksi puun lahovauriolla, jolloin taiteilijan tulee nöyrtyä ja muuttaa suunnitelmiaan materiaalin mukaan. Työn suunnittelu alkaa tutustumalla
perusteellisesti kohteeseen kuvin sekä tutkien linnun muotoja ja rakenteita.
Yhtä tärkeää on kuitenkin oikean materiaalin löytäminen. Metsänhoidollisesti
käyrä puu voi olla arvoton, mutta joutsenkaulan materiaalina se on korvaamaton.
Luonto onkin Jukka Säntille rajaton luovuuden lähde, ja taiteen tekeminen
on hyvä purkautumiskeino.

Materiaalit
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuoretta leppää
Puukko
Pora ja ohut poranterä
Verhoilunauloja
(Kourutalttoja ja vasara)
(Hiekkapaperia)
(Petsiä, maalia, puuvahaa tms.)
Vanhat patjanjouset tai muu
aitarakennelma
• Ohutta rautalankaa
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Ohje
1. Tutki kuvia linnuista, niiden rakenteesta ja muodoista.
2. Etsi puupala, jonka muoto vastaa lintua. Jos teet esimerkiksi kaarevakaulaisen joutsenen, yritä löytää puu, jonka muoto on valmiiksi kaareva.
Tuore leppä on parasta linnun vuolemiseen. Jos puupalassa on oksanhanka, hyödynnä se linnunnokkana.
3. Sahaa puusta sopivankokoinen pala niin, että pyrstönpuoleinen sahauspinta on viisto ja päänpuoleinen sahauspinta hieman suorempi suunnitelmastasi riippuen. Näin saat puupalaan jo alustavaa linnunmuotoa.
4. Veistä puuta terävällä puukolla suunnitelmasi mukaan. Muista työturvallisuus, ettet aiheuta vaaratilannetta itsellesi tai muille.
5. Muotoile ensin puupalaan linnulle pää vuolemalla sitä pyöreämmäksi.
Vuole puuta tarvittaessa myös hieman kapeammaksi nokan alta saadaksesi linnun kaulalle sopivaa muotoa. Muotoile oksasta nokka vuolemalla
sitä kärjestä terävämmäksi.
6. Muotoile linnun pyrstö ja vartalo sopivan muotoisiksi.
7. Pintaan voi jättää vuolemisen jälkiä tai pinnan voi työstää sileämmäksi
hiomalla sitä hiekkapaperilla. Linnun pinnan voi jättää myös osittain 		
työstämättä, jolloin puunkuori elävöittää pintaa kauniisti.
8. Voit tehdä muotoilua myös talttojen avulla. Pienillä kourutaltoilla saat mm.
hienoa höyhenpeitteen kuviota puun pintaan. Käyttäessäsi talttoja, muista
kiinnittää puu kunnolla esim. höyläpenkkiin.
9. Poraa linnun kiinnittämistä varten linnun pyrstön läpi pieni reikä.
10. Pintakäsittele lintu haluamallasi tavalla.
11. Kiinnitä verhoilunaulat linnulle silmiksi.
12. Kiinnitä linnut patjanjousista muodostettuun aitaan pujottamalla ohut 		
rautalanka pyrstön reiän läpi ja kietomalla sen jousien ympärille.
13. Kiinnitä lintuaita aidantolppiin. Tolppien teko-ohjeet löydät tämän oppaan
lopusta.
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Kirjottu verkko

Kirjottu verkko
Concreatives

Concreatives-kollektiivi järjestää käsityötapahtumia. Se haluaa rikastuttaa
kylä- ja kaupunkiyhteisöjä innostamalla ihmisiä toimimaan, luomaan ja elävöittämään ympäristöä. Yhdessä tekeminen vaikuttaa yhteiseen hyvinvointiin,
esimerkiksi turvallisuuden ja viihtyvyyden kokemuksiin. Käsityöt antavat
mahdollisuuden myös luontevaan kanssakäymiseen ja yhdessä tekemiseen.
Kollektiivin tärkeimpänä ilmaisumuotona ja välineenä on tekstiiligraffiti eli tekstiilin tai muun samankaltaisen materiaalin käyttäminen ympäristötaideteoksessa.
Tekstiiligraffiti on käsityötaidetta ja lempeää vaikuttamista käsityön keinoin.
Concreatives-kollektiivin ydinjoukko koostuu neljästä muotoilijasta, mutta
kollektiivissa toimii myös muita taitajia ja tekijöitä projektikohtaisesti.

Materiaalit
•
•
•
•
•

Verkkoaita
Trikoo- tai ontelokude
Sakset
Maalarinteippi
Suunnittelua varten ruutupaperia ja värikyniä

Ohje
1. Suunnittele haluamasi kuvio ruutupaperille. Jos kuvio on monivärinen,
käytä suunnittelussa apuna värikyniä. Huomioi, että värialueiden on oltava
kokonaisia ruutuja. Pohdi, haluatko toteuttaa työn jäljittelemällä käsinkirjonnan laakapistoja tai ristipistoja. Huomaa, että verkkoa kuvioidessa ei tarvita
neulaa. Ks. kuvat.
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2. Varaa työskentelyä varten suunnitelman värisiä ontelo-, matonkude- tai
trikookuteita.
3. Aloita kirjailu verkkopohjalle. Yksi verkon silmä on yksi ruutu. Mikäli kuvio
on suurikokoinen, laske verkon silmistä eli ruuduista kuvion keskittäminen.
Tarvittaessa voit tehdä apumerkintöjä kuviosta verkkopohjaan esimerkiksi
maalarinteipin avulla.
A)
		
		
		
		

Laakapistojen kirjominen. Leikkaa trikookuteesta haluamasi pituinen,
korkeintaan metrin mittainen pätkä. Solmi solmulla matonkude aitaan,
siihen kohtaan, josta kyseinen värialue alkaa. Kuljeta matonkudetta
vaaka- tai pystysuunnassa värialueen toiseen reunaan saakka. Kierrä
kude yläkautta verkkosilmän reunan ympäri ja palaa alkuun.

		
		

Trikookuteen jatkaminen ja päättely: Sido kude värialueen reunassa
verkkosilmään umpisolmulla, vie ylimääräinen kude nurjalle puolelle.

B)
		
		
		
		
		
		
		

Ristipistojen kirjominen. Leikkaa trikookuteesta haluamasi pituinen,
korkeintaan metrin mittainen pätkä. Solmi kude aitaan siihen kohtaan,
josta kyseinen värialue alkaa. Huomioi, että yksi verkon silmä on yksi
ruutu. Tuo kude verkon läpi alapuolelta yläpuolelle ruudun vasemmasta
alakulmasta. Vie kude ruudun oikeaan yläkulmaan ja pujota se verkon
läpi alapuolelle. Vie kude verkon alapuolella ruudun oikeaan alakulmaan
ja tuo kude verkon yläpuolella vasempaan yläkulmaan ja pujota se siitä
verkon alapuolelle.

		

Trikookuteen jatkaminen ja päättely: Kuten laakapistossa.

4. Seuraa ruutupaperille piirtämääsi ohjetta kirjoessasi. Työskentele värialueittain. Suurikokoisten töiden ruutujen määrä kannattaa laskea ja kirjominen
aloittaa keskeltä, jotta kuvio mahtuu suunnitellulle alueelle.
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Musta ruusu

20

Musta ruusu
Eläkeliiton Euran ja Kiukaisten yhdistysten käsityöryhmä

Ryhmään kuuluvat Markku Anttila, Matti Henell, Tapani Laine, Kari Lähteenmäki, Antti Nurmi, Hannu Rainesto ja Ari Vesalainen. Miehet ovat kokoontuneet toteuttamaan erilaisia kädentaitojen projekteja vuodesta 2014.
Ensimmäinen suurempi projekti oli lehmän valmistaminen Seinäjoen lehmäparaatiin. Sittemmin ryhmä on tehnyt pienempiä käsitöitä, mm. linnunpönttöjä. Juttelu, suunnittelu ja tarinointi kahvikupin ääressä on joskus
käsillä tekemistä tärkeämpää. Ryhmän vetäjänä on ollut Hannu Rainesto,
joka itse remontti- ja käsityötaitoisena korostaa ennakkoluulotonta luovuutta ja rohkeutta.
Aita tehdään estämään ja pysäyttämään. Äkisti pysähtynyt polkupyörä
symboloi tätä aidan roolia. Miten kävi pyöräilijälle? Onko kukka, musta
ruusu, aidassa hänen muistolleen? Musta ruusu oli 60-luvun huippuiskelmä Veikko Tuomen laulamana. Veikko Tuomi syntyi ja asui Kiukaisissa.
Hänen syntymäkotinsa on noin kilometrin päässä käsityöryhmän verstaasta. Miehet haluavatkin ojentaa mustan ruusun Veikko Tuomelle.
Kukka vaatii kastelua. Sitä varten ryhmä on rakentanut aitaan viisivaihteisen kastelukannun.

Materiaalit
•
•
•
•
•
•

Rikkonaiset polkupyörät tms. metalliromua
Vanhat käyttö- tai koriste-esineet
Huonekaluputki
Pultit ja niitit
Hitsausvälineistö
Kulmahiomakone ja/tai rautasaha
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Ohje
1. Lajittele metalliromu: uudet pyöränromut ovat alumiinia tai muita vastaavia,
kevyitä materiaaleja. Vanhat ovat rautaa.
2. Suunnittele aita saatavilla olevan materiaalin mukaan, painavimmat
materiaalit alimmaisiksi.
3. Sahaa romu suunnitelmasi mukaisiksi osiksi.
4. Kiinnitä osat toisiinsa hitsaten. Mikäli hitsaus ei toimi kyseisen materiaalin
kohdalla, käytä pultteja ja niittejä.
5. Viimeistele työ koristelemalla se saatavilla olevien käyttö- tai koristeesineiden avulla. Musta ruusu -aidassa on käytetty kassia, taottua ruusua
ja kastelukannua.
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Vuodenaikojen aita

23
23

Vuodenaikojen aita
Anna-Karoliina Tetri

Anna-Karoliina Tetri on tietokirjailija ja yrittäjä, kädentaitoalan ammattilainen.
Hän on opettanut sekä Suomessa että ulkomailla, mm. Elämää käsillä -projektin kursseilla, osallistunut yhteisnäyttelyihin ja tehnyt tilaustekstiilejä julkisiin
tiloihin. Koulutukseltaan Tetri on tekstiilisuunnittelija. Tetrin yritys, Tetri Design,
on keskittynyt käsityömateriaalien myyntiin ja koulutukseen.
Tetri kertoo: ”Pidän opettamisesta, sillä jokainen uuden oivalluksen saanut
oppilas on askel eteenpäin. Käsillä tekemisen merkityksen näen yhteiskunnallisesti tärkeänä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. On aina ilo katsoa, miten oppilaat oppimisen ohessa myös rentoutuvat ja unohtavat turhat murheensa keskittyessään vain siihen omaan työhönsä, joka koskettaa kaikkia aisteja.”

Materiaalit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24

Vanha ikkunanpuite
Jyrsijäverkko ja sivuleikkurit
Nitoja ja niitit
Tuohi
Sakset
Ohuehkot, taipuisat koivunrisut
Rautalanka ja pihdit
Männynkävyt
Pellavanaru
Siima ja neula
Kuivatut pihlajanmarjat
Pienet silmukkaruuvit

Ohje
Talvi – tuohiryijy
1. Leikkaa metalliverkosta yhden ikkunaruudun kokoinen pala. Kiinnitä
metalliverkko nitojalla ikkunanpuitteisiin.
2. Leikkaa 12–14 cm pitkiä tuohisuikaleita. Tuohisuikaleen leveys tulee olla
hieman kapeampi kuin yhden metalliverkon ruudun leveys.
3. Taita tuohisuikaleet kaksinkerroin, sisäkuori jää päälle. Pujota suikaleet
metalliverkkoon. Suikaleiden päät tulevat etupuolelle. Voit täyttää tuohisuikaleilla metalliverkon joko osittain tai kokonaan.
4. Keitä vedenkeittimellä vettä. Kaada kuuma vesi tuohisuikaleiden päälle
työn takapuolelta. Toista, kunnes tuohi käpristyy.
Kevät – risutyö
1. Niputa latvarisut pieneksi nipuksi. Kierrä rautalankaa nipun ympärille.
2. Taivuta nipun päätä ympyrälle. Sido ympyrä metallilangalla kiinni.
Lisää koivun risuja limittäin tasaisin välimatkoin tarpeen mukaan.
3. Vaihda risujen lisäämisen suuntaa puolivälissä työtä. Latvat tulevat loppua
kohden. Taivuta loppupää vastakkaiseen suuntaan ympyrälle. Sido kiinni
rautalangalla.
4. Ota pieni nippu urvullisia koivun risuja ja sido se alempaan ympyrään
pieneksi viuhkaksi.
Kesä – käpykukka
1. Yhteen käpykukkaan tarvitset n. 50 cm pellavanarua, yhden männynkävyn
ja neljä n. 1 x 12 cm tuohisuikaletta.
2. Aseta tuohisuikaleet ristikkäin ja sido pellavanarulla kiinni. Aseta männynkäpy tuohisuikaleiden keskelle ja sido pellavanarulla.
3. Valmista käpykukkia haluamasi määrä.
4. Leikkaa metalliverkosta ikkunaruudun kokoinen pala, ja kiinnitä se niiteillä
ikkunanpuitteeseen kiinni.
5. Solmi käpykukat pellavanarulla metalliverkkoon.
Syksy – pihlajanmarjat
1. Kiinnitä pieniä silmukkaruuveja ikkunanpuitteeseen.
2. Tee pihlajanmarjoista ketjuja, jotka kulkevat ristikkäin ikkunaruudussa:
Solmi ohuen siiman pää yhteen silmukkaruuviin. Pujota neulan avulla
kuivattuja pihlajanmarjoja siimaan. Kiinnitä ketju toiseen silmukkaruuviin.
Kiinnitä ikkunanpuitteet aitarakenteeseen, katso esimerkiksi tämän oppaan
ohjetta.
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Aidan tekninen rakenne
Johanna Kivelä
Aidan tukirakenne, materiaalit
• 2 kpl 100 cm pitkää puuta
• 2 kpl 60 cm pitkää puuta
• 2 kpl 100 cm pitkää puurimaa tai -pyörötankoa
• 4 kpl 25 cm pitkää puuta
• Ruuveja, nauloja tms. kokoamiseen
• Ruuvinväännin tai vasara
• Saha
Ohje
1. Aidantolpan puutavaran voit valita sen mukaan, mitä puutavaraa on
helposti saatavilla.
2. Sahaa aidantolppaa varten yksi 60 cm pitkä tukipuu.
3. Sahaa myös 100 cm pitkä puu pystytolpaksi.
4. Sahaa vielä kaksi noin 25 cm pitkää viistoa tukipuuta. Sahaa näiden
tukipuiden päät kuvanmukaisesti viistoon n. 45 asteen kulmaan.
5. Kiinnitä osat toisiinsa ruuveilla, nauloilla tai naulaimella.
6. Valmista toinen aidantolppa samoin.
7. Kiinnitä aidantolppien väliin ruuveilla kaksi 100 cm pitkää rimaa, toinen
pystytolpan ylälaitaan ja toinen alalaitaan. Kiinnitys kannattaa tehdä
ruuveilla, jolloin keskiosan voi halutessaan irrottaa kuljetuksen ajaksi.
8. Aidan tukirakenteen välisen tilan voit työstää haluamallasi tavalla.
9. Muista merkitä aitaan yhdistyksen nimi ja yhteystiedot.
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Kuvalähteet
Kansi
Miksi aidat?
Yhdessä
luovuutta kohti
Luovia tapoja
merkitä reitti

Vastavalo / Jussi Rytkönen
Vastavalo / Soili Jussila
Maarit Kytöharju

1. andrechinn https://www.flickr.com/photos/andrec/472147264/
2. kynät https://pixabay.com/en/fence-colorful-kindergarten-pencils-1393945/
3. Jerzy Gorecki
			 https://pixabay.com/fi/aidan-sukset-miekkailu-mur-vitsi-1285172/
4 a. Pyörä Fiets Wildbreien
			
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Fiets_Wildbreien.JPG
4 b. Silta Sleppa – Own work, CC BY-SA 3.0,
			
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31674086
5. Caroline https://www.flickr.com/photos/caroslines/2597349394/
6. Vastavalo / Soili Jussila
7. Rachel Kramer https://www.flickr.com/photos/rkramer62/6011808990/
8. uniquedesign52
			
https://pixabay.com/en/natural-wood-head-art-decorative-656971/
9. xheggs https://pixabay.com/en/art-street-graffiti-painting-614801/
10. samwesthill0
			
https://pixabay.com/en/wooden-sculpture-hole-wood-craft-711899/
Ohjeet
Linnut 		 Valokuva: Johanna Kivelä, piirros: OpenClipart-Vectors
Kirjottu verkko 		 Valokuvat: Johanna Kivelä, Concreatives
					
Piirrokset: Opetushallitus, Amme
					 http://www11.edu.fi/amme2/
Musta ruusu		 Valokuvat: Johanna Kivelä, piirros: OpenClipart-Vectors
Vuodenaikojen aita Vakokuva: Johanna Kivelä, piirros: Prawny
Aidan tekn. rakenne Johanna Kivelä

Lisätietoa
Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri, kesäjuhlien järjestäjä http://keski-pohjanmaa.elakeliitto.fi/
Eläkeliiton Elämää käsillä -projekti www.elamaakasilla.fi
Kaustisen kansanmusiikkijuhlat www.kaustinen.net
Aidan
valmistaminen

Korhonen, Teppo. Aita. Perinteiset aidat ja portit. Maahenki, Helsinki. 2013.
Aidan valmistaminen: http://www.puuinfo.fi/tee-se-itse/aita
Riukuaidan teko-ohje:
http://www.meillakotona.fi/rakenna-ja-remontoi/rakentajan-abc/rakenna-riukuaita
Metsähallituksen havainnekuvat perinneaidoista:
http://www.metsa.fi/documents/10739/11431/2511_01.pdf
Riukuaidan valmistusohje, video:
http://www.perinteet.fi/maatalous/riukuaidan-tekeminen-video/

Tekniikkaideat

Haveri, Minna. Pehmeä taide. Maahenki, Helsinki. 2016.
Arha, Soili & Isohauta, Teija. Tekstiilitaidetta luonnosta. Maahenki, Helsinki. 2015.
Launonen, Tuula & Lindell, Sirkka. Olkiaarteet. Atena, Jyväskylä. 2005.
Saarikoski, Sari. Kaislakranssista heinähelmeen. Koriste- ja käyttöesineitä
luonnonmateriaalista. Atena, Jyväskylä. 2004.
Neulegraffitit: http://www.kulttuurivalve.fi/tiedostot/Taiteilija%20koulussa/
Marianne%20graffailemaan%20vaan.pdf
Pajun punonta, video: http://yle.fi/vintti/yle.fi/opettajatv/opettajatv.yle.fi/teemat/		
aine/882/886/m1842/K%C3%A4sity%C3%B6t+ja+k%C3%A4den+taidot.htm
Pajutyöt puutarhaan:
http://www.meillakotona.fi/puutarha/puutarhaideat/3-x-pajutyot-puutarhaan
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Aitovieriltä on käytännönläheinen opas ikäihmisten kulttuuriryhmien
toimintaan. Se houkuttelee innostumaan yhteisestä tekemisestä.
Nimi Aitovieriltä merkitsee aitojen vierillä, maaseudulla matkaamista.
Symbolisesti se kuvaa yhteistä käsin tekemisen matkaa. Opas ja
sen teema liittyvät Eläkeliiton kulttuurilliseen tavoitteeseen tuoda
ikäihmisten luovuus esille itsenäisyyden juhlavuonna 2017.
Oppaan tuottaja, Eläkeliiton valtakunnallinen Elämää käsillä -projekti,
tukee elämänlaadun kohottamista käsityön ja taiteen avulla. Se on
osa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Eloisa ikä -ohjelmaa.
Projektin yhteistyökumppaneita ovat Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry,
Maaseudun Sivistysliitto ja museopedagoginen yhdistys Pedaali ry.
Projektissa innostetaan käsin tekemiseen ja kädentaitomenetelmien
käyttöön vapaaehtoistyössä. Toiminta perustuu ikäihmisten omaan
elämään, kokemuksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luovuuteen ja taitoihin. Kohderyhminä ovat kädentaidoista innostuneet ikäihmiset,
erityisesti auttavassa vapaaehtoistyössä ja vertaisopintoryhmissä.

Eläkeliitto ry
Kalevankatu 61, 00180 Helsinki
Puhelin 09 7257 1100
www.elakeliitto.fi
www.elamaakasilla.fi

