
 

21.2.2023 

KÄSITYÖKAHVILA 

Kädentaitajien kerho on muuttunut Käsityökahvilaksi asiantuntijaohjaajamme 

Ritva Siippaisen muutettua Vantaalle. Kokoonnumme silloin tällöin omien käsitöiden 

merkeissä kahvittelemaan ja jutustelemaan käsitöistä ja maailman menosta. 

Innostuksella toteutettu Pro ukraina-villasukkaprojekti päättyi helmikuussa, mutta 

osallistumme edelleenkin mahdollisiin uusiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Oman 

käsityöperinteemme vaaliminen on etusijalla. Suunnittelemme mm. messuvierailuja 

kotimaassa, mutta myös tutustumismatkoja Viron ja Ruotsin käsityökohteisiin. 

Toimin käsityökahvilan vetäjänä edelleenkin kuten silloin, kun Ritva Siippainen oli 

asiantuntijaohjaajamme. Sähköpostilistallani on nelisenkymmentä kädentaitajaa, mutta 

kerralla meitä on kokoontunut 10-20 kerholaista. Pro Ukraina-projekti toteutettiin 

neulomalla sukkia kotona, kun Aurakadun toimitila oli remontissa. Maaliskuussa 

pääsemme jälleen kokoontumaan. Käsityökahvilassa vaihdamme ideoita ja ohjeita. 

Saamme hyviä neuvoja toinen toisiltamme ja iloitsemme yhteisestä harrastuksesta. 

Seija Somerpalo, käsityökahvilan vetäjä 

 

 
  



4.2.2022 

KÄDENTAITAJIEN ESITTELY 

Kädentaitajien kerhoa voisi paremminkin kutsua käsityökahvilaksi. Kädentaitajat 

ovat samanhenkisiä käsityötä arvostavia harrastajia. Toiset ovat todellisia ahkeria 

taitoniekkoja, toiset nauttivat käsitöihin tutustumisesta ja uusista ideoista.  

Kerhon asiantuntijavetäjä Ritva Siippainen opettaa erilaisia tekniikoita, kertoo 

materiaaleista, lähettää ohjeita ja seuraa käsityötrendejä, joista sitten kertoo meille. 

Tärkeää on, että jaamme ideoita, kerromme omista töistämme ja vaihdamme ajatuksia 

samanhenkisten harrastajien kanssa. Leppoisissa kohtaamisissamme ei ole mitään 

suorituspaineita,  tärkeintä on yhdessäolo ja ajatustenvaihto käsitöiden merkeissä.  

Kerhossa on Ritvan lisäksi myös muita käsitöihin perehtyneitä  osaajia jo ammattinsa 

puolesta. Käsityönopettajilla on paljon annettavaa meille muille.  Mielenkiintoinen osa 

toimintaamme ovat tutustumiskäynnit ja retket käsityökohteisiin. 

Nyt meillä on meneillään projekti saattohoidossa olevien ilahduttamiseksi. Projektin nimi 

on ”Lämmöllä saattaen -keräystalkoot.”  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä 

järjestetään 1.–28.2.2022 välisenä aikana keräys, jonka avulla halutaan muistaa 

erityisesti saattohoitovaiheessa olevia hoivakotien asukkaita. Lämpimät villasukat, 

myssy, muffit tai eri materiaaleista itse tehty kaunis muistoesine, kuten enkeli, 

kyyhkynen tai risti, voivat viestittää tekijältään lämpimiä ajatuksia elämänsä 

loppuvaiheessa oleville vanhuksille. 

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun osallistumme hyväntekeväisyystapahtumaan. Pari 

vuotta sitten neuloimme huiveja vanhuksille. Saimme kiitosta ja julkisuutta, kun 

tapahtuman töitä kuvattiin Turun Sanomiin. Mutta ennen kaikkea saimme hyvän mielen, 

kun huiviemme lahjoituskohteena olivat vanhainkotien vanhukset. 

 

  



 

Kädentaitajien ryhmään kuuluu 30 jäsentä, mutta kaikki eivät osallistu Aurakadun 

tapaamisiin kuin silloin tällöin. Meitä on tavallisesti koolla 10-15, mutta info tapahtumista 

ja töistämme menee kaikille. Kotonakin voi osallistua käsitöiden harrastamiseen. 

Olemme vierailleet käsityömessuilla Turussa, tutustuneet Viron käsityöperinteeseen, 

käyneet taidemuseo Kumussa, osallistuneet Tallinnassa mosaiikkikurssille ja vierailleet 

Varsinais-Suomen Taitokeskuksessa. Kohokohta oli viime joulukuun matka Saksan 

joulutoreille, jossa saimme ideoita käsityötorilta. Kädentaitoon tutustuimme myös 

Lübeckin marsipaanimuseossa. 

 

 

 

 

 

 

 

Asiantuntijavetäjämme Ritva Siippainen, joka on Loimaalta, oli suunnitellut meille retken 

Loimaan käsityökohteisiin tammikuussa, mutta koronan vuoksi se peruuntui. Toiveissa 

on sen toteuttaminen joskus myöhemmin. 

Kädentaitoihin voi lukea myös viherpeukalojen 

puutarhataidot. Toukokuussa onkin tilaisuus 

osallistua yhdistyksen puutarharisteilyyn, joka 

suuntautuu Tallinnaan. Tästä tulee tarkempaa 

tietoa sähköpostitse, kun retken ohjelma on 

valmistunut. 

Minä olen kädentaitajakerhon toinen vetäjä. 

Tehtäväni on huolehtia tiedottamisesta ja 

käytännön järjestelyistä, mutta olen myös 

innokas käsityön harrastaja. Kerhon ansiosta 

olen elvyttänyt vanhat mielipuuhani, neulomisen 

ja ompelun, josta todisteena uuden 

ompelukoneen hankinta. Korona-aika on sujunut 

helpommin, kun on ollut mielekästä puuhastelua. 

 

Käsitöihin innostaen, Seija Somerpalo 


