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Lukijalle
Tämän oppaan tavoitteena on innostaa käsityön ja taiteen tekemiseen sekä
yksin että erilaisissa käsityöryhmissä. Lehmä on valittu teemaksi, koska se on
erityisesti Eläkeliiton jäsenten ikäpolvelle tuttu eläin. Lehmä on tuonut leivän,
kouluttanut köyhänkin talon lapset, ollut ystävä, tuki ja turva, sille on kerrottu
salaisuudet ja sen selkää vasten itketty. Sanalla sanoen: lehmä herättää
muistoja, ajatuksia ja tunteita, joita on antoisaa käsitellä ja jakaa kädentaitokerhoissa.
Lehmä on ollut taiteilijoiden inspiraation lähde meillä ja maailmalla. Tässä
oppaassa kerrotaan niin CowParadesta – lehmäparaatista – kuin suomalaisen
ITE-taiteen lehmistäkin. Taiteilijoiden näkemykset laajentavat käsityksiämme
siitä, millainen eläin lehmä oikein on ja miltä sen kuuluisi näyttää.
Konkreettisiksi vinkeiksi oppaaseen on valittu neljä käsityöohjetta. Mosaiikki-,
paperi-, räsy- ja risulehmä ovat esimerkkejä lukuisista tekniikkamahdollisuuksista. Ohjeita voi käyttää sellaisenaan tai soveltaa omien tarpeiden mukaisesti.
Lehmäohjeita tukevat opintoryhmän runko, vinkit ja lisätietoa-osuus.
Järjestäjä, Etelä-Pohjanmaan piiri on haastanut Elämää käsillä -pilottikokeiluun
liittyen kaikki yhdistykset valmistamaan oman lehmän ja tuomaan sen Seinäjoelle 3.– 4.6.2015. Tapahtumaa varten lehmille rakennetaan oma lehmilaidun
keskellä kaupunkia sijaitsevaan puistoon. Toivottavasti tämä opas antaa innoituksen valmistaa oma lehmä ja osallistua tapahtumaan, jossa koko Eläkeliiton
luovuus on esillä. Sekä opas että konkreettinen tapahtuma ennakoivat myöhempiä ympäristötaide-painotuksia sekä vuoden 2017 loppunäyttelyä.
Mukavia lukemisen ja tekemisen hetkiä lehmä-teeman parissa!
Marika Sarha
projektipäällikkö, Elämää käsillä -projekti
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Kirmaa kuin vasikka
keväisellä laitumella
Oma lehmä ja laidun – lehmät taiteessa ja käsityössä
Lehmissä on jotakin hyvin suomalaista. Ne ovat osa historiaa ja tätä päivää,
arkipäivän kauneutta ja kulttuuria. Monet taiteilijat, mukaan lukien Akseli
Gallen-Kallela ovat ammentaneet inspiraationsa lehmästä. Kaikista tunnetuin
lehmätaiteilija lienee kuitenkin kyyttöjä puolustanut Miina Äkkijyrkkä. Äkkijyrkkä
on tehnyt vaikuttavan suuria lehmäveistoksia kierrätysmateriaaleista, herkkiä
pronssiveistoksia ja eläväisiä maalauksia sekä piirustuksia.
Näin Äkkijyrkkä ylistää lehmiä kotisivuillaan: ”Nuo veijarit ja velmut, ovat
kriittisiä, laittavat hoitajan tiukoille,
mutta palkitsevat älyllään, opettavat
asiaa nautojen maailmasta. Heissä
on vuosisatainen viisaus siitä miten
kylmässä, niukkuudessa ja pimeässä
selvitään.”
Lehmästä innostuneita on muitakin.
Taiteen ja käsityön maailmaan paneutuneet, taidekouluja käymättömät ITEtaiteilijat ovat kuvanneet paljon lehmää. Tämän oppaan käsityöohjeetkin ovat
saaneet innoituksensa tavallisilta lehmäfaneilta, innokkailta käsityönharrastajilta.
Ja miksipä ihmiset eivät kiinnostuisi lehmästä: Lehmä on kodin ja turvallisuuden
symboli. Mikä olisikaan meille tärkeämpää?
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Kaunokirjallisuudessa lehmä ilmentää maaseudun muutosta. Runoudessa ihmisen suhde lehmään saa monimuotoisempia sävyjä. Sananlaskuissa vertauskuvalliset elämänohjeet kertovat ihmisten maailmasta lehmien kautta:

Katsoo kuin lehmä uutta veräjää.
Lähti, kuin lehmä suosta.
Parempi lehmä lypsää kuin tappaa.
Oma lehmä ojassa.
Raikas kuin lehmän henkäys.
Kirmaa kuin vasikka keväisellä laitumella.
Viimeisin lausahdus ”kirmaa kuin vasikka keväisellä laitumella” kertoo aidosta
innostuksesta ja ilosta. Suomalaisessa taiteessa ja käsityössä lehmä onkin
kaunis, rujo ja verevä, aito niin kuin elämä itse. Toisenlaisesta lehmä- ja kauneuskäsityksestä kertoo kansainvälinen Cow Parade.
Cow Parade eli lehmäparaati on suurin
ja menestyksekkäin julkinen taidetapahtuma maailmassa. Tapahtumia on pidetty
79 kaupungissa aina vuodesta 1999.
Lehmiä on valmistettu yli 5 000, taiteilijoita
on ollut 10 000 ja tapahtumien lehmät ovat
tulleet tutuksi 250 miljoonalle henkilölle.
Cow Parade’ssa taiteilijat, niin kuuluisuudet
kuin paikalliset nimetkin koristelevat luonnollisen kokoiset lasikuitulehmät mitä mielikuvituksellisimman näköisiksi. Lehmät esiintyvät aina jossain kolmesta klassisesta
asennosta: seisomassa, makaamassa tai
syömään kumartumassa. Tyylikkäät, viimeistellyt lehmät sijoitetaan julkisille paikoille,
puistoihin, toreille, kadunvarteen, kauppojen
pihoille kaikkien iloksi.
Kansainvälisessä tapahtumassa lehmät edustavat eri ihmisille erilaisia asioita
pyhyydestä kulttuuriin, historiaan ja tunteisiin. Joskus lehmät muuttuvat taiteilijoiden toimesta aivan toisiksi eläimiksi tai esineiksi. Materiaali, lasikuitu ja toisiaan toistavat asennot yhdistävät erilaisia lehmiä.
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Ennen vanhaan lehmät kutsuttiin metsälaitumilta navettaan, juomapaikalle tai
uudelle laitumelle kutsuhuutojen avulla.
Kullakin paikkakunnalla ja kutsujalla oli
oma tapansa huudella karjaa. Jotkut kutsut
olivat kuin lauluja, toiset yksinkertaisimpia
runoja. Yhteistä huudoille oli se, että
yleensä lehmät vastasivat huutoon. Tässä
oppaassa käsintekeminen on huutomme
lehmälle.
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Mitä jos te huutaisitte, mitä lehmä vastaisi?
Millainen käsityö tai taide siitä syntyisi?
Tulukee poes Heluna ja Lemmikkiä kotia…
Tipu tiuu, tanne tiuu…
Tulukee pois kotia..
Tulukaa… tipu tiuu…
Tiputipu tiuu…

Vain luovuus on rajana
Minna Haveri
Suomalainen nykykansantaide eli ITE-taide
on sananmukaisesti Itse Tehdyn Elämän
taidetta. Sen tekijät ovat usein jo eläkkeellä
ja tarttuneet taiteen tekemiseen lisääntyneen vapaa-ajan ja elämänkokemuksensa turvin. ITE-taidetta pidetään maalaismiesten veistotaiteena, mutta mukaan
mahtuu myös monia tekniikoita, omaperäisiä naistaiteilijoita sekä nuorempien
ikäpolvien edustajia.
ITE-taide on kansantaidetta kansalle. Se kertoo suomalaisesta kansanluonteesta ja keskeisistä arvoistamme.
Ennen kaikkea ITE-taide on kuitenkin yksilöllisen luovuuden riemua. Aiheet ja taidemateriaalit löytyvät tekijän
omasta elinpiiristä. Ei ihme, että yksi suosituimmista
aiheista on kotoinen lehmä. Tämä muodokas maaseudun
symboli on saanut ITE-taiteessa toteutuksensa mitä
yllättävimmillä materiaaleilla.
Tavallisimpia ITE-taiteen tekniikoita ovat puu- ja betoniveisto. Yleistä on myös taiturimainen kierrätysromun ja
luonnonmateriaalien käyttö. Toisinaan materiaalin alkuperä saattaa viitata valittuun aiheeseen, jolloin lehmäkin
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rakentuu vaikkapa maitotonkasta
tai lypsykoneen osasta. ITE-taiteen
laitumilla paistattelee perinteisempien
puupatsaiden lisäksi kirjava joukko
kaikenkarvaisia peltilehmiä.
ITE-taiteen ilmaisu ei ole ryppyotsaista. ITE-veistosten lehmätkään
eivät välttämättä jäljittele luonnontieteellisen tarkasti nautaeläimen
anatomiaa. Ne ovat pikemminkin
humoristisia ja inhimillistettyjä
kuvauksia luonteikkaista lehmäyksilöistä; lempeistä ja äidillisistä,
lämminkylkisistä lypsijöistä tai
tyhmän jääräpäisistä märehtijöistä,
unohtamatta tulisieluisia sonneja.
Toisinaan ITE-taiteilijan mielikuvituksen lento on niin huimaa, että
se antaa lehmällekin siivet.
ITE-taiteen tekemiseen ei tarvita
taidekouluja tai titteleitä, luova
mieli ja tekevät kädet riittävät.
Leikkimielellä ja arkisella kätevyydellä saa paljon aikaan.
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Meidän kurmuulle
Karoliina Rintamäki, lehmätilallinen ja runoilija
Täs runos seisoo kiitos.
Eikä mille tai kelle vaan,
vaan niille,
jokka tuaa leivän pöytähän,
tai oikiammin mairon.
Meirän kurmuulle,
itikoolle, jonka tähären
meirät saa aamulla ylähä,
ja yälläki
jos tarvittoo.
Te ootta kaikki laillanna
koriaa porukkaa.
Osalla om pilikut hianosti,
toisilla kikit nii ryhyrillänsä,
jotta ilo on niitä lypsää.
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Mää kiitän teitä siitä,
notta tuatte meille elannon,
yritättä parahanne,
eikä teirän syytä ole se,
jos herrat laskoo tuattajahintoja.
Parahanne teettä,
kun me vain koitamma
parahan tiatomme mukahan
teitä hoitaa ja ruakkia.
En tiärä mukavampaa tapaa
aloottaa aamulla tyäpäivän,
ku tulla navettahan,
laittaa sinne valua
ja sanua teille "Huamenta".
Siälä te makooletta pahanoolla,
hilijooksensa aukooletta silimiä
ja nouseskeletta koivillenne.

Siittäkin saatta kiitosta,
notta harvoon oletta
köppääsellä päällä.
Yleesä paremmin
sellaasia hellyyrenkipeetä.
Ainahan teitä
sais olla kynsimäs.

Kehua teitä pitää,
sanua vain,
notta maitoosia
nuaa meirän kurmut.
Ja jonsei jostaki
nii maharottomasit maitua tuliskaa,
nii se on muutem´mukava itikka.

Moon sitä miältä,
notta ihimiset sais
usiammasti
antaa kiitosta lehemillensä,
eiväkkä aina maraata,
kuinka on utaretulehruksia
ja poikimahalapauksia.
Sairastaaha ihimisekki,
miksei sitte itikat!

Sillä tavoon
pysytähän hyvällä päällä,
eikä tympääse,
vaikka olis
joku raskahampiki päivä välis.
Notta kiitos.
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Lehmien missikilpailut
Ayrshire
Ayrshire on kotoisin Skotlannin Ayrin kreivikunnasta.
Sille perustettiin kantakirja vuonna 1877. Rotu on
Suomen lypsykarjaroduista yleisin. Naudalla on sarvet
ja väritykseltään se on valkoinen punaruskein laikuin.
Keskimäärin Ayrshire-rotuinen lehmä painaa 450 – 590
kiloa. Se lypsää noin 8 500 kiloa maitoa tuotantokaudessa. Rotu on hyväluonteinen.

Holstein
Holstein, jota kutsutaan myös holstein-friisiläiseksi,
on kotoisin Hollannin Friisinmaalta. Se on Suomen
toiseksi yleisin lypsyrotu.
Holstein-lehmä tuottaa Suomessa lypsykautta kohden
keskimäärin noin 9 400 kiloa maitoa. Sen väritys on
useimmiten mustavalkea, joskus myös punavalkean
laikukas. Holstein-karjan sarvet ovat lyhyet. Täysikasvuinen lehmä painaa keskimäärin yli 600 kg,
Holstein-sonnit voivat saavuttaa 1 200 kg:n painon.

Suomenkarja
Suomenkarjalla viitataan kolmeen toisilleen läheistä
sukua olevaan suomalaisperäiseen nautakarjarotuun.
Rodut ovat väritykseltään ja maidon tuottavuudeltaan
erilaisia. Yhteistä niille on pieni koko ja nupous eli
sarvettomuus.
Suomenkarjaa on kolmea tyyppiä: itäsuomenkarja,
pohjoissuomenkarja, ja länsisuomenkarja. Länsisuomalaiset on hiukan muita suurempia, itäsuomalaiset taas
kaikista siroimpia.
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Suomenkarja on sopeutunut Suomen oloihin. Sillä
on kestävä rakenne ja se on erittäin hedelmällinen.
Suomenkarjan maidontuotanto on muita lypsyrotuja
alhaisempi. Rotu on utelias ja omapäinen.

Katsoo kuin lehmä uutta veräjää
Lehmän valmistaminen ryhmätoiminnassa
Lehmän valmistusta varten voi perustaa oman käsityöryhmän – vaihtoehtoisesti
sen voi tehdä jo toimivassa käsityöryhmässä. Toiminnalle on mahdollista hakea
avustusta Maaseudun Sivistysliitolta. Tässä tapauksessa ryhmän tulee toimia
MSL:n määrittelemien edellytysten mukaisesti opintoryhmänä.
Lisätietoja aiheesta löydät täältä: http://www.msl.fi
Ohessa runko-ohjelma tukemaan käsityöryhmän toiminnan suunnittelua. Runkoohjelma on viitteellinen. Käsityöryhmän keston pituus riippuu käytetystä tekniikasta, kotona tehtävästä käsityön määrästä sekä kertatapaamisen kestosta.

Runko-ohjelma
1. Kokoontuminen
Lyhyt alustus teemaan esimerkiksi Oma lehmä ja laidun-oppaan avulla. 		
Keskustelua lehmiin liittyvistä muistoista ja kokemuksista.
Päätetään oppaan ja keskustelun pohjalta valmistetaanko lehmä ryhmätyönä
vai yksilötyönä. Mikäli lehmä valmistetaan ryhmätyönä, päätetään tekniikka ja
materiaali. Oppaan lehmistä erityisen hyvin ryhmätyöhön sopivat paperilehmä
ja räsylehmä. Tässä viitteellisessä runko-ohjelmassa räsylehmä valmistetaan
neuletilkuista.
Sovitaan kokoontumisajat, jaetaan vastuut mm. ryhmätyönä valmistettavan
lehmän materiaalien ostosta.
2.– 3. Kokoontuminen
Suunnitellaan lehmän ulkonäkö. Aloitetaan lehmän rungon valmistaminen.
3.– 6. Kokoontuminen
Lehmän rungon päällystäminen tai päällystyksen valmistaminen esim. paperilaminointitekniikalla tai neuletilkkuja valmistamalla.
7.– 8. Kokoontuminen
Paperilaminoidun lehmän maalaus ja lakkaus. Neulotun lehmän palojen
yhdistäminen.
9. Kokoontuminen
Lehmän viimeistely.
10. Lopetus
Kahvit, keskustelua, suunnittelua lehmän kuljetuksesta liittopäiville, esittelystä ja
loppusijoituksesta.
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Mosaiikkilehmä
Ohje ja mallityö: Anna-Karoliina Tetri

Materiaalit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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pahvipuristettu lehmämuotti (mm. Sinelli, myös itse tehty malli
esim. styroksista käy)
PVA-liima, esimerkiksi EriKeeper
vanhat kahvikupit ja lautaset
Kerafix-kaakeliliima
luonnonvalkoinen saumauslaasti
vasara ja vanha pyyhe tai vaihtoehtoisesti kaakelipihdit
suojalasit
suojahanskat, esimerkiksi puutarhahanskat
sivellin PVA-liiman levittämiseen
kertakäyttölautaset ja veitset kaakeliliiman levittämiseen
kertakäyttöastia saumauslaastin levittämiseen
kirurginhanskat
hengityssuojain
kapea kumilasta
sieni

Työohje
1.

Käsittele lehmämuotti PVA-liimalla.

2.

Riko kahvikupit ja lautaset pieniksi palasiksi vasaralla tai kaakelipihdeillä.
Mikäli käytät vasaraa, kiedo astiat pyyhkeen sisään.

3.

Liimaa palat Kerafix-kaakeliliimalla. Liimaa käytetään runsaasti: kuperien
palojen alapinnalle ei saa jäädä tyhjiötä. Liima ei saa kuitenkaan täyttää
mosaiikkipalojen välejä.

4.

Liimaa palat tiiviisti lähelle toisiaan. Voit liimata palan tai pienen alueen
kerrallaan. Muista kuitenkin, että kaakeliliima pintakuivuu 15 minuutissa.

5.

Anna työn kuivua vähintään kaksi päivää, jotta liimauksesta tulisi kestävä.

6.

Sekoita saumauslaasti ohjeen mukaan. Muista hengityssuojain ja kirurgin
hanskat.

7.

Annostele saumauslaasti astiaan. Lisää vettä noin kolmannes saumauslaastin määrästä. Sekoita.

8.

Levitä saumauslaasti kumilastalla tai sormin mosaiikkipalojen väliin.
Paina saumauslaastia aivan pohjaan asti edestakaisin vedoin.

9.

Kaavi lastalla ylimääräiset laastit mosaiikkipalojen päältä pois.
Tarkista, ettei saumaukseen jäänyt ilmarakoja. Täytä tarpeen mukaan.
HUOM! Saumauslaasti ei missään muodossa saa joutua viemäriin.
Työkaluja ei saa pestä vesihanan alla ja astiat kuuluvat roskiin käytön
jälkeen.

10. Anna työn kuivahtaa pintakuivaksi. Tähän menee yleensä noin
20 – 30 minuuttia.
11. Ota vettä astiaan, kasta sieni veteen ja puserra nahkeaksi.
12. Puhdista työ kevein pyörivin liikkein. Puhdistusvaiheessa saumauslaastin
pinta tasoittuu, ja ylimääräinen saumauslaasti irtoaa. HUOM! Puhdistusvesi
ei saa joutua viemäriin!
13. Anna työn kuivua pari päivää kosteassa tilassa. Voit suihkuttaa lehmääsi
myös pari kertaa päivässä kevyesti suihkupullolla. Tällöin se ei kuivu liian
nopeasti, ja saumauslaasti ei halkeile. Parin päivän päästä hankaa lehmä
froteepyyhkeellä pölystä puhtaaksi. Työ on valmis.

Vinkki!

14. Jos mosaiikkilehmäsi on puutarhassa laiduntava lehmä, muista tuoda se
sisälle talveksi. Eihän oikeakaan lehmä halua olla ulkona talvipakkasilla.
Saumauslaastin sopiva paksuus
1. Levitä saumauslaastia vadille ohut kerros. Vedä veitsellä
viiva saumauslaastiin – sopivanpaksuisessa laastissa 		
tehty viiva pysyy.
2. Ota saumauslaastia lusikkaan. Kaadettaessa laasti
tipahtaa, eikä valu.
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Paperilehmä
Mallityö: Marika Sarha ja Pauliina Kaasalainen
Ohje: Marika Sarha

Materiaalit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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kanaverkko
rautalankaa
sivuleikkurit
kärkipihdit
suojakäsineet
sanomalehtipaperia
liisteriä
pullovärejä maalaamiseen esim. tempera, akryyli
siveltimiä
kuppeja
vesiliukoinen huonekalulakka
koristeita oman maun mukaan: hattuja, huiveja, paljetteja, pitsejä jne.

Työohje
1. Rakenna kanaverkosta lehmä. Muodon hahmottaminen on helpointa,
kun käsittelee ruhon osia perusmuotojen avulla. Pää on esimerkiksi lieriö,
keskiosa kuutio jne. Osat voi kiinnittää toisiinsa kanaverkon reunoista tai
ommellen erillisellä rautalangalla.
2. Revi sanomalehdestä noin pari senttiä (2 cm) leveitä, pitkiä suikaleita.
3. Valmista liisteri liisteripaketin ohjeen mukaisesti.
4. Päällystä lehmä liisteriin kastetuilla sanomalehtisuikaleilla. Suikaleet tulee
asetella toistensa päälle limittäin.
5. Lisää lehmän päälle liisterin avulla uusia kerroksia sanomalehtisuikaleita,
yhteensä 6 – 8 kerrosta, tai kunnes lehmän pinta on kova. Anna kerrosten
kuivua väliä. Pinnasta tulee kestävämpi, jos uusi kerros laitetaan aina
ristikkäin suhteessa edelliseen.
6. Maalaa lehmä pulloväreillä. Lakkaa kuivunut pinta esim. vesiliukoisella
huonekalulakalla.
7. Koristele lehmä oman makusi mukaan.

Vinkki!

Muotoile lehmä perusmuodoista.
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Räsylehmä
Ohje ja mallityö: Johanna Kivelä

Materiaalit
•
•
•
•
•
•
•
•
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vanha räsymatto lehmän koon mukaan, esim. mallilehmän säkäkorkeus
on 65 cm, käytetty matto 74 x 196 cm
kangasliitu
kaavapaperi
sakset
ompelukone ja ompelulankaa tai kalastajalanka ja silmäneula
vasara ja nauloja ja/tai ruuvimeisseli ja ruuveja
solumuovi, esim. retkipatja tai jooga-alusta
puutavara

Työohjeet
1.

Suunnittele lehmän koko. Käytä apuna kuvaa lehmän mittasuhteista.
Kaavoissa mitat on ilmoitettu yksikköinä, jotta kokomuunnokset olisivat
helpompia toteuttaa mittasuhteet säilyttäen. Mallilehmässä yksikkömitat
on kerrottu kymmenellä. Saadut mitat ovat senttimetrejä, esimerkiksi
kaavan luku 3,5 on luonnollisessa koossa 35 cm.

Kaava
2.

Muunna kaavat haluamaasi kokoon, periaate kuten edellä. Piirrä kaavat
kaavapaperille mittakaavaa noudattaen oikeaan kokoon ja leikkaa ne.

Vartalo
3.

Asettele kaavat maton päälle. Piirrä kaavat lisäten 1 cm saumanvarat.
Älä vielä leikkaa mattoa.

4.

Huolittele osat siksak-ompeleella kaavojen ääriviivojen sisäreunaa myöten.
Tämä estää kuteen purkautumisen leikkaamisen yhteydessä.

5.

Leikkaa matosta piirtämäsi ja ompelemasi palat. Tarvittaessa voit vahvistaa
reunoja suoralla ompeleella.

6.

Ompele palat yhteen, joko ompelukoneella tai käsin. Mallilehmä on ommeltu
käsin käyttäen pykäpistoja.

7.

Kiinnitä lehmän korvat ja häntä ompelemalla.

8.

Leikkaa retkipatjasta sopiva pala lehmän turvan täytteeksi ja tueksi.
Jäljelle jääneen retkipatjan voit käyttää lehmän kaulan täytteeksi.

Tukiranka ja viimeistely
9.

Valmista lehmälle puusta tukiranka oheisen piirustuksen mukaan. 		
Puutavarana voit käyttää esimerkiksi vanhoja laudanpätkiä tai rimoja.

10. Kun tukiranka on valmis, pujota matosta kokoamasi lehmännahka varovasti
tukirangan päälle aloittaen päästä.
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Vinkki!

Mittasuhteet
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Lehmän taljan voi myös valmistaa kierrätysneuleesta
tai itse neulotuista tilkuista. Jos taljasi on ohut, tue se
esimerkiksi vanhalla huovalla.

Kaavat

Tukiranka 1

Tukiranka 2
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Risulehmä
Ohje ja mallityö: Anna-Karoliina Tetri

Materiaalit
•
•
•
•
•
•
•
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tuoreita koivun risuja
tukirautalangaksi n. 2 mm hehkutettua rautalankaa
sitomiseen puolalankaa
oksasakset
sivuleikkurit
kärkipihdit
hansikkaat

Työohjeet

Vartalo ja jalat
1.

Leikkaa kaksi n. 35 cm pitkää tukilankaa. Varaa vartalon rungoksi ja
takajaloiksi iso nyrkillinen koivun risuja, pituus noin 50 cm.

2.

Sido vartalon takaosa rautalangalla kiinni oheisen kuvan mukaisesti.
Jaa takajaloiksi tulevat risut kahteen osaa. Sido rautalangalla. Taivuta
takajalat oikeaan asentoon.

3.

Leikkaa kaksi n. 35 cm pitkää tukilankaa. Kerää iso nyrkillinen koivun risuja
etujalkoja ja vartaloa varten. Sido nippu samalla kuten kohdassa 2. Jaa etujalkanipun osuus kahteen osaan. Sido tukilangalla. Sekä etu- että takajalkoihin voi tarpeen mukaan lisätä risuja.

4.

Sido etu- ja takajalkanippu yhteen keskeltä – tästä muodostuu keskivartalo.

5.

Mahdollinen lisämassa keskivartaloon: Tee pieniä keskivartalon pituisia
muutamasta risusta koostuvia nippuja ja sido ne yhteen puolalangalla.
Laita paksummat päät sinne mihin tarvitset lisää massaa. Asettele niput
lehmän vartalon ympärille ja sido puolalangalla kiinni.

Häntä
6.

Rakenna muutamista taipuisista risuista lehmälle pitkä roikkuva häntä.
Sido häntä hännän näkyvältä osalta kiinni ja jätä loput risuista vapaaksi.
Ne yhdistetään vartaloon.

7.

Aseta häntä paikalleen. Levitä vapaana olevat risut tasaisesti ja sido
puolalangalla. Tue kiinnitystä pitkillä ja taipuisilla risuilla. Asettele ne
lehmän keskivartalon ympäri tasaisesti. Sido puolalangalla kiinni.
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Pää
8.

Kerää etupään risut nipuksi ja sido kaulaa kiinni muutaman senttimetrin
mitalta. Erota risunipun päältä pari ohutta risua. Taivuta yksi ohut risu
kaksinkerroin sarveksi sivulle ja sido puolalangalla kiinni. Taivuta risu toiselle
puolelle toiseksi sarveksi samalla tavalla.

9.

Ota pari ohutta risua ja taittele pieneksi nipuksi kolminkerroin. Tästä tulee
korva sarven etupuolelle. Sido puolalangalla kiinni. Tee toinen korva samalla
tavalla.

10. Taivuta loput isosta risunipusta varovasti risu kerrallaan oikeaan lehmän
turvan asentoon. Sido rautalangalla kiinni. Leikkaa ylimäräiset tukilangat
pois ja tasoita turpa.
Utareet
11. Ota ohut nippu taipuisia risuja. Kierrä sormesi ympärille pieni aloistusrengas ja lähde tekemään pientä spiraalia risunipusta. Risunippu kiertää
koko ajan hieman suurentuen itsensä ympäri muodostaen pienen kupin,
josta tulee lehmän utare. Sido nippu tasaisin väliajoin kiinni. Kiinnitä utare
lehmän vatsaan.

Vinkki!
Kerää risut lehdettömään aikaan, säilytä niitä viileässä
ja kosteassa. Risut saadaan elastisimmiksi liottamalla
niitä yön yli lämpimässä vedessä.

24

Lisätietoa
Lehmä, taustatietoa ja taidetta
Karjan kutsuhuudot, Yle Elävä arkisto:
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/karjan_kutsumahuudot_48548.html#media=48552
Taiteilija Päivi Latvala: http://www.paivilatvala.fi/index.html
Taiteilija Minna Äkkijyrkkä: http://www.akkijyrkka.com/
Kansainvälinen lehmäparaati, CowParade: http://www.cowparade.com/
Eläkeliiton Eteläpohjanmaan piirin esite liittokokouksesta:
http://etela-pohjanmaa.elakeliitto.fi/binary/file/-/id/431/fid/17428
Elämää käsillä: www.elamaakasilla.fi
ITE-taide: http://itenet.fi/

Lehmäkirjallisuus, runous ja tutkimus
Nauta. 1978. Hyvärinen, Rakel. WSOY. Romaani.
Ammuntaa. 2002. Luumi, Erkki. Erkin taittotupa. Runoja.
Kirje maalta. 2001. Heilala, Eeva. Tammi. Runoja.
Ei auta sanoi nauta. 2007. Jokipaltio, Johanna. (toim.) Maahenki. Kirjoituskilpailun
tekstejä.
Meidän lehmä. 2011. Kuisma, Juha. (toim.) Maahenki. Kirjoituskilpailun tekstejä.
Kertomuksia lehmästä: Tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen
rakentumisesta. 2012. Kaarlenkaski, Taija. Väitöskirja. Suomen Kansantietouden
Tutkijain Seura.
”Ihmisen kokoinen”: eläinsuhde ja sosiokulttuurinen kestävyys pientilojen asukkaiden
lehmämuistoissa. 2012. Kovanen, Marjaana. Pro gradu. Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoa Oma lehmä ja laidun-oppaan
käsityöohjeisiin liittyen
Risuja ja rautalankaa. 2010. Heikkilä, Tarja. Kuva ja Mieli.
Kauneimmat pajutyöt ja muita käsityöideoita metsän puista. 2005. Rinne, Tiina.
Gummerus Kustannus Oy.
LUMO. Luonnonmateriaaliosaaminen. 2014. Turun ammattikorkeakoulu.
http://www.lumoverkosto.fi/index.php/tietotori/kasvit-ja-puut/58-koivut
Oiva-askarteluopas. 2014. Kierrätyskeskus.
http://www.kierratyskeskus.fi/files/9075/Oiva_askarteluopas_A4.pdf Mosiikki, paperilaminointi ym.

Suomalainen mosaiikkikirja. 2008. Loÿ, Virginie. Otava.
Käsintehty paperi. 2001. Moilanen, Tuula. Kustannusosakeyhtiö Taide.
Kaislakranssista heinähelmeen. Koriste- ja käyttöesineitä luonnonmateriaaleista.
2004. Saarikoski, Sari. Atena.
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Kuvalähteet
Valokuvat
Etukansi

Vastavalo / Pentti Sormunen

sivu 6

Akseli Gallen-Kallela: Lehmä ja poika, 1885
Öljy puulle, 25,5 x 40 cm
Antellin kokoelmat, Ateneumin taidemuseo
Kansallisgalleria/Pirje Mykkänen
Teos Miina Äkkijyrkkä: Pyhä lehmä. Kuva: Hannu Salama, CCo,
kuvalinkki: https://www.flickr.com/photos/hannusalama/4090585921

sivu 7

Rob Stanalker, CCo, kuvalinkki:
https://www.flickr.com/photos/robstalnaker/6270960781/in/photostream/
Luis Lobo Borobia, CCo, kuvalinkki:
https://www.flickr.com/photos/cromo/122195460/in/photostream/
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Sivu 8
			
			

Järjestyksessä ylhäältä alas:
Teos Olavi Laiho: betoninen lehmä lypsäjineen. Jurva.
Kuva: Minna Haveri

			
			

Teos Päivi Varis: Lysti (ITE-museo, Kaustisen Kansantaiteenkeskus:
Lehemiä ja itikoota -kesänäyttely 2005). Kuva: Minna Haveri

			
			
			

Teos Alpo Koivumäki: Suomenkarjan Minttu-lehmä.
(ITE-museo, Kaustisen Kansantaiteenkeskus: Lehemiä ja itikoota
-kesänäyttely 2005). Kuva: Minna Haveri

Sivu 9
			
			
			
			
			
			

Järjestyksessä ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle:
Teos Juha Vanhanen: Valio (ITE-museo, Kaustisen Kansantaiteenkeskus: Lehemiä ja itikoota -kesänäyttely 2005). Kuva: Minna Haveri

			

Teos Alpo Koivumäki: Turhautunut sonni, kuva: Minna Haveri

			
			
			

Teos Helsingin Käsityöpaja: Pelttikäpylehmä (ITE-museo, Kaustisen
Kansantaiteenkeskus: Lehemiä ja itikoota -kesänäyttely 2005).
Kuva: Minna Haveri

Teos Matti Lepistö: Lehmä ja Sonni (ITE-museo, Kaustisen
Kansantaiteenkeskus: Lehemiä ja itikoota -kesänäyttely 2005).
Kuva: Minna Haveri

Sivut 10 –11 Bertknot, CCo, kuvalinkki:
https://www.flickr.com/photos/bertknot/8375267645/in/photostream/
Sivu 12
			

Friisiläinen: Vastavalo / Tarja Jauhiainen
Holstein ja Maatiaislehmä: Vastavalo / Leena Partanen

Sivu 14

Marika Sarha

Sivu 16

Marika Sarha

Sivu 18

Marika Sarha

Sivu 22

Marika Sarha

Takakansi

Teos Mauri Rönni: Puinen lehmä. Kalajoki. Kuva: Minna Haveri

Piirrokset
Sivut 17,
Tarja Ahokangas
20 –21 ja 23

Oma lehmä ja laidun on käytännönläheinen opas kulttuuriryhmien
toimintaan. Opas houkuttelee innostumaan tekemisestä omien
lehmämuistojen ja -kokemusten kautta. Lehmä on valittu teemaksi,
sillä se on erityisesti vanhemmalle ikäpolvelle tuttu eläin. Siihen
liittyviä ajatuksia on hedelmällistä jakaa keskustellen, taidetta ja
käsityötä yhdessä tehden. Opas ja sen teema liittyvät Eläkeliiton
XVIII liittokokouksen kulttuurilliseen tavoitteeseen tuoda ikäihmisten
luovuus esille.
Eläkeliiton valtakunnallinen Elämää käsillä -projekti tukee elämänlaadun kohottamista käsityön ja taiteen avulla. Se on osa Rahaautomaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelmaa. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Maaseudun
sivistysliitto, Muistiliitto 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

