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Lukijalle
Elämää käsillä -projektin aikana ikäihmisiä on haastettu valmistamaan Eläkeliiton valtakunnallisiin tapahtumiin ITE-taiteen hengessä lehmiä ja taideaitoja.
Yhdistykset ja piirit ovat lähteneet innolla mukaan. Osallistujat ovat kertoneet
hauskoista ja luovista hetkistä tekemisen äärellä sekä innostuksesta ja hyvästä
hengestä, joka on tarttunut muuhunkin yhteiseen toimintaan. Omien teosten
esittely juhlissa on ollut kokemus, jota voi muistella pitkään – myös katsojat
ovat nauttineet esillä olleesta loputtomasta luovuudesta.
Elämää käsillä -projekti päättyy vuoden 2017 lopussa. Se on viimeisen kerran
mukana kulttuurihaasteessa Keski-Suomen piirin kanssa. Kaikkien eläkeliittolaisten toivotaan valmistavan omissa yhdistyksissään mielikuvituspuun tai muun
luontoon liittyvän teoksen Jyväskylään Eläkeliiton liittokokoukseen 2018. Työt
kootaan taianomaiseksi metsäksi juhlien ajaksi Jyväskylän Paviljonkiin sisälle
sekä ulkoalueelle.
Mutta miksi sitten metsä? Keski-Suomi on metsien ja järvien aluetta. Metsä on
tärkeä taloudellisesti mutta myös henkisesti. Suomalaisilla on erityinen suhde
metsään – tai luontoon ylipäätään. Teema mahdollistaa luovuuden näkökulmasta
oman kotiseudun ja luonnon tuomisen esille mitä moninaisimmin keinoin käsityön ja taiteen kautta.
Vuonna 2015 yli 500 tekijää valmisti Seinäjoen liittokokoukseen yli 100 lehmää.
2017 tekijöitä oli Kaustisen kesäjuhlilla tuhatkunta ja taideaitoja noin 230.
Ylitetäänkö aikaisemmat tavoitteet vuonna 2018? Nyt kaikki innolla mukaan!
Tekeminen ja yhteiseksi metsäteokseksi kokoaminen on kokemus, jonka soisi
kaikille eläkeliittolaisille!
Marika Sarha, projektipäällikkö
Eläkeliiton Elämää käsillä -projekti
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Luonto taiteen innoittajana
Marika Sarha
Männikkömetsät ja rantojen raidat,
laaksojen liepeillä koivikkohaat,
ah, polut korpia kiertävät, kaidat,
kukkivat kummut ja mansikkamaat!
Edellä mainittu runo on osa Keski-Suomen maakuntalaulua, eikä se ole
lajissaan yksin. Kun omalta alueelta nostetaan esille luontoa, kertoo se asian
merkityksestä. Metsät, järvet, meri, pellot, kivet ja karuuskin koetaan tärkeäksi.
Luonto on osa meitä, siellä on yksinkertaisesti hyvä olla.
Monet taiteilijat ovat saaneet innoituksensa metsästä. Jo 1800-luvulla eri alojen
taiteilijat pohtivat ja etsivät suomalaisuuden ydintä metsästä. He löysivätkin sen
Karjalasta ja sen koskemattomista erämaista. Voidaan sanoa, että Elias Lönnrotin kokoama Kalevala, Akseli Gallen-Kallelan maalaukset ja Eliel Saarisen
arkkitehtuuri ovat kaikki saaneet innoituksensa samasta lähtöpisteestä. Taide
omalla tavallaan vahvisti suomalaisten itsetuntoa omana kansanaan.
Taiteilijat ovat löytäneet luonnon sukupolvi sukupolven jälkeen uudestaan.
Esimerkiksi Reidar Särestöniemi kuvasi Lappia omintakeisella tavallaan ja
Kain Tapper käytti usein puuta veistostensa materiaalina. Nykytaiteilijat ovat
ottaneet kantaa hauraan luonnon puolesta, käyttäneet eläinhahmoja kuvastamaan ihmistä, luoneet mielenmaisemia itselleen tärkeistä paikoista. Toisaalta
ympäristötaide on omana taiteenlajinaan toteuttanut ympäristöön tehtyä taidetta,
joka ottaa kantaa johonkin teemaan, kuten paikallisperinteeseen tai ympäristönsuojeluun. Oma lukunsa on suomalainen ITE-taide, nykykansantaide, jossa
ympäristö näyttäytyy keskeisesti osana teosta. ITE-taiteessa taiteilijan omat
kokemukset ja elinpiiri ovat tärkeitä. Aiheet tulevat usein luonnosta, samoin
materiaalit. Rakennukset, kasvit ja maan muodot tulevat osaksi teosta, joka
näyttäytyy erilaisena eri vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan.
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Esimerkkejä luonnosta innoituksensa
saaneista taiteilijoista
1. Japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama (s. 1929)
tunnetaan teoksista, joissa pilkut tai pallot toistuvat loputtomiin. Helsinki-päivänä 12.6.2017 Kusama puki Esplanadin puiston puut pilkkukankaisiin teoksessaan Ascension
of Polka Dots on the Trees (Pilkkujen nousu puihin). Toistuvien kuvioiden maalaaminen rauhoittaa taiteilijaa. 88vuotias taiteilija kertoo, että hän on sisäisille maalannut jo
500 isoa teosta, mutta tavoitteena on 1 000 tai 2 000 teosta. Kusama aikoo maalata viimeiseen elinpäiväänsä asti.

1.
3.

2. Kiinalaisen Ai Weiwein (s. 1957)
taiteen lähtökohtina ovat Kiinan
historia ja nykypäivä. Hän on
sananvapauden puolustaja, joka haluaa taiteensa
kautta tuoda esille vallitsevia epäkohtia. Puuteos (2010) on koottu
monesta eri puulajista,
pystyyn kuolleista rungoista Etelä-Kiinan vuoristoseudulta. Osien eriparisuus ja karkeat liitokset
on jätetty näkyviin. Ai Weiwei
kertoo: ”Kokosimme osat yhdeksi
puuksi, joka yksityiskohdiltaan muistuttaa tavallista puuta. Samalla se kuitenkin tekee olon
epämukavaksi, siinä on jotain epämukavaa ja vierasta.
On kuin kuvittelisi, millainen puu on joskus ollut.”

3. Suomalainen Jasmin Anoschkin (s. 1980) on räiskyvä
värien käyttäjä. Hän veistää puusta ja muotoilee savesta
eläinaiheisia teoksia. Iloisten värien ja karnevalististen
hahmojen taustalla on kuitenkin vaikeita kysymyksiä erilaisuudesta. Anoschkin korostaa, ettei kukaan ei ole täydellinen. Epätäydellisyys tekee eläimistäkin inhimillisiä.
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2.

Hyväntahtoinen jättiläinen
Johanna Kivelä
Karhun symbolinen merkitys on kulttuurissamme suuri. Jo ennen luonnontieteellisen ajattelun kukoistuskautta maailmaa ja sen ilmiöitä selitettiin erilaisten
myyttien kautta. Karhuihin liittyvien tarinoiden on arveltu olevan ihmiskunnan
kaikkein vanhinta perinnettä, ja karhu onkin ollut pyhä eläin jo ennen Sokratesta
ja Moosesta. Karhuperinteen arvellaan saaneen alkunsa jo muinaisesta Euroopasta. Myöhemmin se levittäytyi Keski-Euroopasta Skandinaviaan, Venäjälle,
Kaukoitään, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Myös Latinalaisessa Amerikassa
ihmiset ovat kunnioittaneet ja jumaloineet karhua. Pohjois-Amerikan intiaanit
ovat pitäneet karhun henkeä yhtenä kaikkein voimakkaimmista hengistä.
Kansanperinteessä ja saduissa karhu on nähty metsän kuninkaana, jota on
pelätty mutta myös kunnioitettu. Saduissa karhu on haluttu nähdä eläimenä,
jolla on valtavat voimat mutta joka ei käytä voimiaan kuitenkaan väärin. Karhua
kuvaillaankin rauhalliseksi ja hyväntahtoiseksi jättiläiseksi.
Ohto, Korven kontio, Mesikämmen, Pitkävilla, Rahankarva, Karvalallunen, Otso,
Kontio, Källeröinen, Hän, Jumalanmies, Veli ja Äijä. Muinaissuomalaiset antoivat
karhulle monta eri nimeä, sillä karhun alkuperäistä Ohto-nimeä ei uskallettu lausua ääneen. Nimen uskottiin sisältävän sielun, joka toisi ääneen lausuttuna
karhun paikalle. Myös karhunsyntytarinoita
on useita. Kalevalan mukaan karhu on syntynyt taivaissa ”Otavaisen olkapäillä”.
Missä Ohto synnytelty,
mesikämmen käännytelty?
Kuun luona, tykönä päivän,
otavaisten olkapäillä.
Sieltä on maahan laskettu
hihnoissa hopeisissa,
kultaisissa kätkyissä.
(Kalevala, kuudesviidettä runo)
Toisessa kansantarussa kerrotaan karhun
synnystä maan päällä Hongattaren ja Ilmarisen jälkeläisenä, ”Pimeässä Pohjolassa,
metisessä mehtolassa, Tarkassa Tapiolassa,
sydämessä salon simaisen”. Kolmannen
tarun mukaan karhu on syntynyt veteen
viskatuista villoista. Tarun mukaan pyhimys
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heitti villat veteen ja siellä ne ajelehtivat tuulten mukana Pohjolaan, missä niistä
syntyi karhu. Pyhimyksen on arveltu olleen joko Pyhä Birgitta (Tuonetar, Pirjotar)
tai Neitsyt Maria, josta käytetään myös nimitystä Maaria Emonen.
Taiteissa karhu on ollut yleinen inspiraation lähde. Kuvataiteiden lisäksi myös
kansanrunoudessa esiintyy karhuja varsin usein. Karhurunous voidaan jakaa
metsästys-, karjanhoito- ja muuhun runouteen. Loitsuja, lukuja ja riittejä käytettiin metsästys- ja karjaonnen varmistamiseen. Myös karhun osia on käytetty
loitsujen, riittien ja ennustamisen apuvälineinä. Karhun kynnen uskottiin auttavan
synnytyskipuihin ja tyynyn alle laitettu karhunhammas esti lastentaudit. Loitsunnassa sen sijaan käytettiin karhunkäpäliä, otsaluita ja kurkkutorvia. Loitsujen
avulla suojattiin karjaa metsän pedoilta, taudeilta, loukkaantumisilta ja muilta
yliluonnollisilta vaaroilta.
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Myös karhunkaadosta ja -peijaisista on olemassa
omaa runouttaan. Elias Lönnrotin Kalevalan runo
Pohjolan karhu on ehkä maamme tunnetuin karhuruno.

			
			
			
			
			

Karhu on yhä edelleen kunnioitusta herättävä
eläin ja luovuuden lähde. Vaikkei karhuihin liittyvä
kansanperinne olisikaan tuttu eikä asustelisi karhujen kanssa samoilla mailla, on useimmille karhu
tuttu hahmo kuitenkin satujen ja tarinoiden kautta.

Pohjolan karhu
Vaka vanha Väinämöinen itse tuon sanoiksi virkki:
”Veli, seppo Ilmarinen!
Taos mulle uusi keihäs,
tao keiho kolmisulka varren vaskisen keralla!
Ois’ otso otettavana, rahakarva kaaettavana
ruuniani ruhtomasta,
tammojani tahtomasta,
kaatamasta karjoani,
lehmiä levittämästä.”
(Kalevala, kuudesviidettä runo)

Ilomantsissa järjestettävä Karhufestivaali on hyvä esimerkki siitä, kuinka karhu
on innoittanut yhteisölliseen tekemiseen ja kilvoitteluun. Karhufestivaali veistokilpailuineen sai alkunsa Maaseudun Sivistysliiton kansainvälisestä Puusta
pitkään -hankkeesta. Se tarjosi itseoppineille taiteilijoille ja puutyön taitajille
kansainvälisten kohtaamisten ja esillepääsyn paikan. Festivaaleilla kilpaillaan
muun muassa karhun veiston maailmanmestaruudesta.

8

Karhufestivaali on maamme itäisin vuotuinen kulttuurifestivaali ja eittämättä yksi
omaleimaisimmista kesätapahtumista Suomessa. Ajankohdaltaan se sijoittuu
karhunmetsästyksen avaukseen. Festivaalin maantieteellinen sijaintikaan ei ole
sattumaa: sen lisäksi että Ilomantsi on aivan Venäjän rajalla sijaitsevana kuntana matkailun kannalta mielenkiintoinen kulttuurikohde, on siellä myös Suomen
runsain karhukanta. Tästä syystä myös Ilomantsin kunnan tunnus on metsänkuningas.
Kolmipäiväisen festivaalin aikana Karhu Areenalla kilpailijat veistävät moottorisahoilla taidokkaasti puusta karhupatsaita ja sahanpurut täyttävät maan. Yhtä
lailla, kun aikoinaan miehet ottivat mittaa toisistaan karhunkaadossa metsällä,
kilpaillaan täällä karhun veistämisen taituruudesta. Yhteisöllisyys, yhteys ympäröivään luontoon ja kansanperinteeseen leimaa vahvasti tapahtumaa ja tekemistä. Samalla kun se ruokkii luovuutta ja käsityöperinnettä, nivoo se taas uusia
sukupolvia perinteiden helminauhaan, jossa karhu esittää pääroolia. Moottorisahojen ulvoessa areenalla toisaalla istuu ringissä lapsikatras kuunnellen hiirenhiljaa lumoavia karhusatuja. Taustalta kuuluu kirkasääninen lauluyhtye, joka
laulaa kontion kommelluksista, aivan kuten vuosisatoja on tehty.

Tapio Uusitalo Eläkeliiton
Pelkosenniemen yhdistyksestä on harrastanut puuveistosten tekoa 90-luvulta
alkaen. Hänen aiheitaan
ovat pääasiallisesti metsän
eläimet. Uusitalon veistoksia on nähty monissa näyttelyissä ja niitä on päätynyt
usealle mantereelle.
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Luovia esimerkkejä luonnosta
Marika Sarha
”Meillä on metsämme, meillä on terve luontomme, luokaamme niistä taidetta”
Onni Okkonen (1886 –1962)
Sitaatti Luston, Suomen Metsämuseon näyttelytiedotteessa kertoo omalta
osaltaan luonnon merkityksestä. Kansallista identiteettiä rakentamassa
-niminen näyttely tarkastelee, miten metsänkuvauksesta ammentava taide
vaikutti kansallisen identiteetin rakentumiseen sekä pohtii, millainen sen
vaikutus on nykyisin.
Luonnon vaikutuksen käsityön tai taiteen tekemiseen ei kuitenkaan tarvitse
olla juhlavaa. Luonto on myös arkisesti koettuja asioita; ruohoista ryijymattoa,
pajusta muotoutuvia amppeleita, luontoa jäljitteleviä, hassuttelevia betoniveistoksia tai puusta veistettyjä eläinhahmoja. Luonnon moninaisuudesta jokainen
löytää oman tapansa toteuttaa luovuuttaan.
Tämän oppaan ohjeet ja oheiset kuvat antavat tekijäryhmille ajatuksia siitä,
mitä Jyväskylän liittokokouksen kulttuurihaasteeseen liittyvä teos voisi olla.
Oppaan lopussa olevasta lähdeluettelosta löytyy lisämateriaalia.

Esimerkkejä
1. Luwasa Oy on nostanut oikean sammaleen seinälle. Miksi aina jäljitellä,
kun voi myös käyttää oikeaa materiaalia?
2. Aino Kajaniemen Polku-teoksessa ryijysolmuin päällystetyt kivet luovat
pehmeän polun. Kauniit sävyt jäljittelevät oikeaa sammalta.
3. Pienien hehkulamppujen joukko paljastaa jotain yllätyksellistä, kun sitä
tarkastelee lähempää: Aino Kajaniemen Airam-Marian jokaisessa lasikuvussa kasvaa taimi.
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4. Yksinkertaisen lehtipuun kiinnostavuus voimakkaissa oksissa ja intensiivisessä keltaisessa värissä.
5. Kovat materiaalit voivat näyttää myös herkälle: Taidokkaassa hitsaustyössä
on tavoitettu hyvin kukan olemus.
6. Värikästä kukkapalloa ei voi olla huomaamatta: Muodot ja värit tuovat 		
mieleen värikkäistä sukkahousuista metallilangan ympärille taiteilut kukat.
7. Ruostuneeseen puuhun ripustetut esineet tekevät siitä kiinnostavan.
8. Viime vuosina näyttävät neulegraffiteja on käytetty paljon puiden koristelemiseen. Herkät, neulotut lehdet antavat seesteisen vaikutelman.
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Erilainen kuusi

Ohjeet
Erilainen kuusi
Anna-Karoliina Tetri ja Valtteri Tetri

Materiaalit
• 10 –16 mm paksua vaneria, määrä riippuu kuusen koosta
• käsisaha, sirkkeli tai pistosaha
• kuusi saranaa ruuveineen
• ruuvimeisseli
• niittipistooli ja niittejä
• iso säkillinen ohuita tuohenpaloja

Ohjeet
1. Sahaa vanerista kolme täysin samanlaista
symmetristä kolmiota. Mallissa kolmion
koko on 95 cm x 54 cm x 95 cm. (Kuva 1)

1.

2. Kiinnitä kolmiot toisiinsa saranoiden avulla
niin, että ne muodostavat kolmisivuisen
pyramidin. Saranat kiinnitetään puun
sisäpuolelle. (Kuva 2)
3. Kiinnitä tuohet vaneriin niittipistoolin
avulla edeten alhaalta ylöspäin. Tuohet
saavat mennä lomittain, jotta pinnasta
tulee mahdollisimman tiheä, peittävä ja
runsas. Peitä huolellisesti myös kolmion
sivut isoilla tuohenpaloilla.

2.

Kuvat
Työvaihekuvat: Anna-Karoliina Tetri
Kuva valmiista: Johanna Kivelä

15

1616

Puun henki

Puun henki
Anna-Karoliina Tetri ja Valtteri Tetri

Materiaalit
• 1–1,5 metriä korkea puupölli
• työkalut puun työstämiseen, esimerkiksi moottorisaha suojavarusteineen, kuorimarauta, hiekkapaperia, porakone ja puuteriä
• spraymaalia sekä muita maaleja ja siveltimiä
• kierrätysmateriaalia tarpeen mukaan, esimerkiksi mattopiiska,
vanha luuta, vanhat kammat, pullonkorkit, heijastimet, papiljotit yms.
• suojamuovia, maalarinteippiä ja pahvilaatikko maalaamista varten
• puuliimaa

Ohjeet
1. Sahaa puupölli oikeaan mittaansa. Muotoile 		
halutessasi esimerkiksi jalat ja kaula moottorisahalla. Kuori puun pinnasta kaarna pois kuorimaraudalla. Hio työ sileämmäksi hiekkapaperilla tai tarvittaessa hiomakoneella.
(Kuvat 1 ja 2)
2. Lisää työhön kierrätysmateriaalia. Hahmon
kädet voit rakentaa esimerkiksi vanhasta
mattopiiskasta ja luudasta. Mittaa niiden varsien halkaisijat ja poraa kolot käsille. Hiukset
voi rakentaa esimerkiksi vanhoista kammoista.
Poraa myös näitä varten valmiit kolot. Esineistä voi leikata pihdeillä myös osan pois, niin ne
uppoavat paremmin porattuun reikään.
3. Maalaa työsi haluamallasi tavalla. Jos käytät 		
spraymaalia, maalaa työn ulkotiloissa. Mikäli 		
maalaat sisätiloissa, huomioi spraymaaliroiskeiden leviäminen. Suojaa sekä itsesi että 		
ympäristösi. Pienet osat voi maalata esimerkiksi pahvilaatikon sisällä. Halutessasi voit
rajata työstä maalattavia alueita muovin ja 		
maalarinteipin avulla. (Kuva 3)

3.
1.
2.
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4. Anna maalin kuivua jokaisen maalauskerran välissä. Pienet yksityiskohdat,
kuten silmät ja suu, kannattaa maalata viimeiseksi siveltimellä. Harjat ja
mattopiiskat maalaat helpoiten spraymaalilla.
5. Käytä mielikuvitusta ja lisää työhön naulaten tai ruuvaten kierrätysmateriaalia.
Mallityössä päähän naulattiin muovisia papiljotteja ja rinnoiksi spraymaalipurkin kannet. Kovaan muoviin kannattaa porata ensin apureikä, ettei
materiaali halkea.
6. Varmista luudan ja muiden osien kiinnitys tarvittaessa puuliimalla.
Kuvat
Työvaihekuvat: Anna-Karoliina Tetri
Kuva valmiista: Johanna Kivelä

18

19
19

Hopeinen puu

Hopeinen puu
Anna-Karoliina Tetri

Tarvikkeet
• 10 mm paksua harjaterästä, 1,20 metriä
• 20 mm leveää asennusvannetta, n. 15 metriä
• 0,7 mm paksua galvanoitua rautalankaa ja 0,9 mm paksua
galvanoimatonta rautalankaa, mallityössä noin 20 metriä
• mustia nippusiteitä
• n. 15 kg betonia
• porakone ja porakonevispilä
• vasara
• kannellinen 10 litran ämpäri valumuotiksi
• taivutusjigi (voit tehdä myös itse puusta)

Ohjeet
Runko
1. Taivuta asennusvanteesta puunoksia. Oksien
välissä asennusvanne kulkee puun runkona
toimivaa harjaterästä pitkin. Oksia voi tulla
kolme tai neljä rungon pituuteen, ja oksien
pituus voi vaihdella. Jätä osa harjateräskepin
alareunasta ilman asennusvanneoksia. Alaosa
uppoaa betoniin. Taivuta asennusvanteita kuusi
kappaletta. Taivutuksessa voit käyttää avuksi
esimerkiksi ruuvipenkkiä ja vasaraa. Kiinnitä
oksan taitekohta napakasti kaksin kerroin
rautalangalla. (Kuva 1)

1.

2. Kiinnitä oksapalat harjateräksen ympärille
ensin muutamalla mustalla nippusiteellä kaksi
kerralla vastakkain. Kun kaikki kuusi oksapalaa
ovat tasaisesti harjateräsrungon ympärillä,
kiristä nippusiteet ja kiinnitä oksapalat vielä
kiertämällä galvanoitua rautalankaa koko rungon ympärille.
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3. Voit halutessasi elävöittää rungon pintaa kiertämällä sen ympärille löyhästi
kierteistä rautalankaa. Kierteen voit tehdä kietoen rautalankaa esimerkiksi
ohuen kynän ympärille.

Lehdet
1. Ota 0,9 mm paksua galvanoimatonta rautalankaa ja 0,7 mm paksua
galvanoitua rautalankaa 2 metriä. Kiinnitä rautalangat yhdessä toisesta
päästä esimerkiksi ruuvipenkkiin ja toisesta päästä porakoneen istukkaan.
Pyöritä pienillä kierroksilla rautalangat toistensa ympärille kauniisti kierteelle.
Yhden lehden taivutukseen menee 0,4 – 0,5 m rautalankaa. Mallityössä
kumpaakin rautalankaa on kulunut noin 20 m.
2. Taivuta taivutusjigin avulla kaksivärisestä
kierteisestä rautalangasta lehden muotoisia
7– 8 cm:n kokoisia kuvioita. Kiinnitä lehdet
puunoksiin haluamiisi kohtiin kiertämällä
rautalanka oksien ympäri. (Kuva 2)

2.

Pohja
1. Sekoita betoni valmistajan ohjeiden mukaan.
Voit tehdä betonin suoraan ämpäriin. Betoni
sekoitetaan porakoneen ja porakonevispilän
avulla. Käytä suojavarusteita ja suojaa
ympäristö roiskeilta.
2. Poraa ämpärin kanteen rungon mentävä reikä. Kansi tukee ja pitää puun
pystyssä betonin kuivumisen ajan. Kun betoniseos on ämpärissä valmista,
aseta kansi ja puu paikalleen niin, että runko uppoaa juuresta kunnolla
betoniin. Anna kuivua vähintään kaksi vuorokautta.
3. Kun betoni on kuivunut, irrota kansi halkaisemalla se. Irrota ämpäri varovasti.
Betoni irtoaa yleensä sileästä muovista ongelmitta, mutta karheampi muotti
tulee öljytä ensin.
Kuvat
Työvaihekuvat: Anna-Karoliina Tetri
Kuva valmiista: Johanna Kivelä
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Ruskan väreissä
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Ruskan väreissä
Anna-Karoliina Tetri

Materiaalit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kanaverkkoa
kärkipihdit
nippusiteitä
mäntysuopaa tai Marseille-saippuaa
lämmintä vettä (noin 40 astetta)
astia vedelle
huovutusvillaa
neulahuopaa 120 x 100 cm:n pala
muut materiaalit: langanpätkiä (esim. villalankaa, konekirjontalankaa), erilaisia kuituja, harsomaisia kangastilkkuja, pitsejä
• ompelutarvikkeet ja sakset
• (rullahuovutukseen kuplamuovia, narua sitomiseen, pyöreä kapula)

Ohjeet
Runko
1. Koristele runkopala huovuttaen. Esivalmistele työ: Levitä ohuehko kerros
huovutusvillaa neulahuovan päälle. Lisää kevyitä pitsejä, kuituja ja löyhäkierteisiä villalankoja uudeksi kerrokseksi. Pitsin kiinnittymistä edesauttaa
ohut villakerros reunojen päällä. Tekniikkana huovutuksessa voit käyttää
taso- tai rullahuovutusta (katso erillinen ohje seuraavalla sivulla).
2. Runkopalan koristelussa voi käyttää myös vanhoja villavaatteita. Vanuta
ne pesukoneessa vähintään 60 ˚C:n kirjopesuohjelmassa.
3. Muotoile kanaverkosta puulle runko. Kiinnitä nippusiteillä. Mallityössä rungon
korkeus on n. 70 cm ja rungon ympärys 50 cm. Muotoile kanaverkosta puulle
myös kolme litteää juurta.
4. Ompele huovuttamasi runkopala kanaverkon ympärille. Huopa voi peittää
myös hieman juuria. Päällystä juuret muuten villakankailla. Jätä runkopalaa
ylhäältä n. 30 cm auki.
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Oksat ja lehdet
1. Muotoile 35 – 40 cm:n mittaisia puunoksia kanaverkosta. Kiinnitä oksat
nippusiteillä runkoon. Päällystä oksat vanutetuilla villavaatteilla tai esimerkiksi
pitsillä käsin ommellen.
2. Leikkaa erivärisistä vanutetuista villavaatteista puuhun lehtiä. Ompele lehdet
puunoksiin kiinni käsin.
Kuva
Kuva valmiista: Johanna Kivelä

Huovutuksen perusohje
Yleistä
Villaa myydään tavallisimmin karstalevynä. Karstalevyssä on useita ohuita
villakerroksia päällekkäin. Villan kuidut on harjattu samaan suuntaan. Paksusta
karstalevystä voi helposti irrottaa erillisiä villakerroksia repimällä.
Huovutettu työ muodostuu useasta villakerroksesta. Huovutus onnistuu paremmin, jos kuitusuunta vaihtelee eri kerroksissa. Erivärisillä kerroksilla voi leikitellä:
huovuttuessaan ne kuultavat toistensa läpi. Huovutettuun työhön voi lisätä pieniä määriä langanpätkiä, erikoiskuituja tai kankaanpaloja. Villa pystyy tunkeutumaan myös harsomaisen kankaan läpi. Huovutettua työtä voi esimerkiksi kirjailla
jälkikäteen. Huomioi työtä suunnitellessasi, että villa kutistuu huovutettaessa
noin 30 – 40 %.
Tasohuovutus
1. Asettele ohuehkot villakerrokset päällekkäin ja ristikkäin. Kerroksien määrä
riippuu haluamastasi työn paksuudesta. Voit asetella muita materiaaleja
villakerrosten alle ja päälle. Pohjamateriaalina voi käyttää myös neulahuopaa.
2. Ripottele lämmintä mäntysuopavettä (mäntysuopaa n. 1 rkl / puoleen litraan
vettä) työn päälle. Painele villakerroksia, jotta kaikki kerrokset kostuvat.
Aloita huovutus pyörivin, kevyin liikkein.
3. Käännä työtä välillä, jos mahdollista. Jatka huovutusta. Olet valmis siirtymään
seuraavaan vaiheeseen, kun pinsettiotteella kokeiltaessa työstä ei enää irtoa
kuituja/kuitukerroksia.
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4. Aloita vanuttaminen: vanuttaminen on kovakouraisempaa käsittelyä, jossa
voit hakata työtä pöytää vasten, puristella, käännellä, väännellä... Vanutettaessa työ kutistuu ja paksunee.
5. Pese työ vuoroin kuumalla ja kylmällä juoksevalla vedellä. Viimeistelyvaiheessa saippuavesi pestään pois. Samalla työ kutistuu ja paksunee lisää.
6. Purista ylimääräinen vesi pois. Asettele työ muotoonsa ja anna kuivua ilmavassa tilassa.
Rullahuovutuksen perusohje
1. Asettele villa/neulahuopa tasohuovutuksen tapaan kuplamuovin tasaiselle
puolelle.
2. Sekoita litraan kuumaa vettä lusikallinen pehmennettyä Marseille-saippuaa.
Painele villakerroksia, jotta kaikki kerrokset kostuvat.
3. Kääri työ kuplamuoveineen tasaisesti rullalle pyöreän kapulan ympärille.
Kiinnitä rulla narulla kiinni. Pyöritä rullaa pöytää vasten noin sata kertaa ja
aukaise.
4. Tasoita työtä ja lisää tarvittaessa saippuavettä. Kiedo työ rullalle uudelleen
vastakkaiseen suuntaan ja tee uusi rullauskierros. Jatka näin, kunnes työ on
selkeästi huopunut ja kuidut pysyvät siinä hyvin kiinni.
5. Vanuta työ tasohuovutuksen tapaan.
6. Viimeistele työ tasohuovutuksen tapaan.
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Lähteet
Kuvalähteet
Kansikuva:
Vastavalo / Matti Koutonen
Aikajanakuva:
Creative Commons, https://pixabay.com/fi/mets%C3%A4			
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Luonto taiteen innoittajana:
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Creative Commons, Riku Kettunen
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photostream/
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Creative Commons, Loz Pycock
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Hyväntahtoinen
jättiläinen

Tapio Uusitalo (3 kuvaa)
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4. Keltainen puu Creative Commons, Reverent https://pixabay.com/fi/
puu-taide-puu-malli-veneet-913546/
5. Metallikukka © Sally White | Dreamstime
6. Kukkaympyrä © Pixbox77 | Dreamstime
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Metsä on käytännönläheinen opas kulttuuriryhmien toimintaan.
Se houkuttelee innostumaan yhteisestä tekemisestä ja uuden
luomisesta luonto innoittajana. Opas ja sen teema liittyvät Eläkeliiton vuoden 2018 liittokokouksen kulttuurilliseen tavoitteeseen
tuoda ikäihmisten osaaminen esille.
Oppaan tuottaja, Eläkeliiton valtakunnallinen Elämää käsillä -projekti
tukee elämänlaadun kohottamista käsityön ja taiteen avulla. Se on
osa Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen varoin rahoittamaa
Eloisa ikä -ohjelmaa. Projektissa innostetaan käsin tekemiseen ja
kädentaitomenetelmien käyttöön ikäihmisten omissa vertaisopintoryhmissä ja vapaaehtoistoiminnassa.
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