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Puheenjohtajalta:
Käsityöt hyvinvoinnin lähteenä

O

lemme onnekkaita siinä, että jo vuoden jatkuneen poikkeustilan aikana voimme tehdä
ainakin käsitöitä. Osa meistä Kankurin Ilon vakituisista kävijöistä on joutunut turvautumaan muihin kädentaitoihinsa, jos terveydelliset syyt ovat rajoittaneet kutomolla
käyntiä. Voimmepa ainakin valmistaa vaikkapa matonkuteita toivorikkaana siitä, että kohta taas
niitä tutuiksi tulleita kutomomme kangaspuita pääsemme paukuttelemaan.
Osana omiin käsityöharrastuksiini kuuluu myös kankaiden ja lankojen värjääminen. Se on itselleni ollut yksi viimeisen vuoden aikana kotona toteuttamistani askareista. Niistä kelpaa sitten
taas kutoa puissa, tai tehdä tilkkutöitä. Virkkaaminen sekä puikoilla neulominen ovat toki myös
rentouttavia henkireikiä, joita voi tehdä kotona.
Ihan vilpittömästi voin kuitenkin sanoa, että minulle on tärkeää se yhteisöllisyys, mikä Kankurin
Ilossa vallitsee. Pidän käsityökeskuksemme ilmapiiristä, jossa jokainen saa olla oma itsensä.
Voimme kaikki, niin vakituiset, kauan siellä käyneet kuin ensikertalaisetkin tulla sinne aina juuri
sellaisina kuin olemme. Ei tarvitse miettiä aamumeikkaamisia ja päivän vaatetuskin voi ihan
huoletta olla vaikka vähän sinne päin.
Tänään havahduin yhtä kuvaa katsoessani hoksaamaan, että 20-vuotisjuhlistammekin on jo
yli kaksi vuotta. Voimme edelleen olla ylpeitä siitä, että isolla porukalla silloin aikanaan rohkenimme perustaa sekä osuuskunnan että yhdistyksen, josta on vuosien mittaan ehtinyt olla iloa
lukemattomille kutojille ja muille käsityön harrastajille.
Tässä yhteydessä haluan kiittää ihan jokaista, jotka ovat kaikkien näiden vuosien aikana käyttäneet Kankurin Ilon palveluja, tavalla tai toisella.
Olemme Euroopan Ympäristöpääkaupunkimme edelläkävijöitä kierrättäjinä. Siitä sopii olla
ylpeä. Ja kyllähän me olemmekin. Jatketaan
samaan malliin. Yhdessä.

Merja Vahter
Osuuskunta Kankurin Ilon
hallituksen puheenjohtaja
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Kankurin Apu ry Ystäväsi Viipurintiellä

V

uosi sitten kirjoitettiin yhdistyksen terveisiä poikkeusolojen juuri alettua ja koronan
levitessä ympäri maailmaa. Silloin emme voineet millään kuvitella, että vuoden kuluttua
elämme vielä samoissa olosuhteissa - ehkä jopa tiukemmissakin.

Kulunut vuosi on ollut epävarmuuden aikaa, käytännössä mukavia suunnitelmia ja sitten taas
kaiken perumista. Yhdistyksen kannalta vuoden tapahtumakalenteri on elänyt koko ajan. Kaikki
perinteiset tapahtumat, kuten myyjäiset, retket ja joulunajantapahtumat, on jouduttu perumaan. Myös sosiaalinen elämä ja yhdessä tekeminen on kuihtunut rajoitusten vuoksi.
Kaikki tämä on vaikuttanut myös yhdistyksen toimintaedellytyksiin, koska moni tulonhankkimistapahtuma on jäänyt toteutumatta. Mutta nyt aurinko paistaa ja kevät tekee tuloaan. Auringonvalo saa mielemme iloiseksi ja askeleemme keveiksi. Saamme myös toivoa loppuvuoden
suhteen.
Kankurin Apu ry:n hallituksella on paljon erilaisia suunnitelmia tapahtumiksi ja retkien kohteisiksi. Heti, kun se on mahdollista, alamme toteuttamaan niitä. Uskomme, että jäsenemmekin
odottavat jo palaamista vapaampaan aikaan.
Pyrimme järjestämään syksyllä mielenkiintoisia kursseja. Näyttely- ja teatteritarjontaa seuraamme myös löytääksemme jäsenistöämme kiinnostavia kohteita. Emmekä unohda virkistäytymistäkään, koska kaiken kokemamme jälkeen se on tärkeä keino kerätä mukavat jäsenemme taas
yhteen. Meillä on ollut ikävä heitä, toivottavasti heilläkin meitä.
Kankurin Apu ry:n hallitus halusi jatkaa
samalla kokoonpanolla myös kuluvan toimintavuoden. Kiitämme viime vuodesta kaikkia
ja toivomme kuluvasta vuodesta parempaa ja
monipuolisempaa toimintavuotta.

Kankurin Apu ry:n hallitus:
Merja Salonen-Kovasiipi, puheenjohtaja
Pia Tyyskä, varapuheenjohtaja
Anna-Liisa Laitinen, kokoussihteeri, varajäsen
Mirva Ovaska, jäsenasioiden sihteeri
Hanna Gröndahl, tiedottaja
Ulla Pusila
Ritva Pekkola-Väisänen
Eija Immonen
Kristina Salonen, varajäsen
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Kankureille iloa 600 kiloa!

K

irjoitan tätä artikkelia keväisenä lauantaipäivänä mökillämme Padasjoella. Aurinko paistaa
taivaan täydeltä ja lämpötila ulkona on +17 astetta. Varaan kuistille pinon lakanoita, sakset
ja alan repiä kuteita.

Näissä samoissa puuhissa on aika moni muukin teistä viettänyt aikaansa viime kuukausina.
Lahden Green City -ympäristöpääkaupunkivuoden hankkeemme Räsylle toinen mahdollisuus,
tuttavallisemmin RTM on ollut menneen talven ja tämän kevään piristysruiske. Tämänvuotinen
lehtemme on tekstiilien kierrätyksen teemanumero. Lähestymme tätä aihetta monista eri näkökulmista ja toivottavasti innostamme mahdollisimman monia lisäämään omia toimiaan ja miettimään valintojaan tällä sektorilla.
Konkreettisimmin hanke on kutomolla näkynyt tähän mennessä siten, että kun helmikuussa
Etelä-Suomen Sanomissa ja Uusi Lahti -lehdessä ilmoitimme ottavamme vastaan kotitalouksilta
käytöstä poistettuja liinavaatteita, tuotti keräys n. 600 kg käyttökelpoista materiaalia! Päätarkoitus on kutoa mattoja 8.5. järjestettävään huutokauppaamme, mutta kuten hankkeen nimestä –
Räsylle toinen mahdollisuus – ilmenee, räsystä voi kehitellä myös jotain ihan uutta. Tammikuussa
järjestimmekin jo kilpailun pannunalusista ja uusi kilpailu on käynnissä. Toivottavasti mietintämyssyt ovat päässä!
Kankurin Ilon kutojamäärä on tämän rajoitusten vuoden aikana ollut ajoittain vähäisempää kuin
aikaisemmin, mutta yhtäkään päivää ei ole ollut, etteivätkö kangaspuut olisi kolkanneet. Toivoa
ja valoa on näköpiirissä!
Iloisiin tapaamisiin!

Paula Mäkelä
Toiminnanjohtaja
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LAATUKONEET
EDULLISESTI
MYYNTI • HUOLTO • KORJAUS

Hyväntuulen
lankakauppa
Lahdessa
ja netissä!
TORIN OMPELUKONE
Puh. 0400 769 632
Rauhankatu 18, 15110 Lahti
Avoinna: ma-ti 10-17, ke 9-18, to-pe10-17
www.torinompelukone.fi

IPA-PESU OY
Rekolanpohjankatu 6, 15300 Lahti
puh. 03-756 1710
ma, ke, pe 8-18 • ti, to 8-19 • la 8-14
Kankurin Ilon jäsenkortilla -10%
normaalihintaisista tuotteista!

PESULAPALVELUA
JO VUODESTA 1991

Pitsi ja Palmikko Lahti Oy

• kaikki matot
• peitot, tyynyt ym.
• työvaatteet
• kuljetuspalvelu
• kemiallinen pesu

Vesijärvenkatu 26, 15140 Lahti
050 595 1627

www.pitsijapalmikko.fi

pitsijapalmikko@pitsijapalmikko.fi
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Kerrasta koukussa

O

len Minna Rekola, maton kutomiseen hurahtanut nelikymppinen. Innostus mattojen
kutomiseen lähti siitä, kun työkaveri houkutteli minut mukaansa kudontakurssille viime
vuoden kesäkuussa.

Aiempaa kokemusta kangaspuista minulla oli yhden yläasteen käsityötunnilla kudotun poppanan verran. Sen tekemisestä oli mieleen jäänyt vain se, kuinka opettaja huusi pitämään sakset
kaukana loimilangoista. Erinomainen ohjehan se tietysti onkin.
Kurssilla valmistui kolmemetrinen matto, joka lopulta löysi paikalleen kodin alakerran käytävälle.
Nautin kutomisesta heti ja ensimmäisen maton jälkeen olinkin jo koukussa. Pahasti. Nyt itsetehtyjä mattoja löytyy omasta kodista 5. Lisäksi matoilleni on löytynyt koteja vanhempien luota,
siskolta, anopilta, miehen siskolta, serkulta ja muutamalta ystävältä. Onpa jokunen matto tehty
nyt myyntiinkin. Jatkossa seuraaviin syntymäpäivä- ja joululahjapaketteihin päätyykin melko
varmasti juurikin itse tehty matto.
Käsitöiden tekeminen on aina ollut minulle mieluisaa puuhaa. Monet lankakerät ovat päätyneet
villasukiksi ja kangaspalat silputtu tilkuiksi ja ommeltu uudelleen yhteen tilkkupeitoiksi. Mattojen
kutomisessa itseäni on erityisesti viehättänyt tekemisen suoraviivaisuus ja joutuisuus. Eihän se
aina tietenkään suju ongelmitta ja tarkkaavainen saa olla, jos haluaa isommilta purkuhommilta
välttyä. Tekemällä kuitenkin oppii ja innostus vaan kasvaa.
Täytyy todeta, ettei yhdestäkään matostani ole tullut sellaista, kun alun perin kuvittelin ja
suunnittelin. Tähän mennessä nämä yllätykset ovat olleet kuitenkin pääosin vain positiivisia ja
matotkin ovat kelvanneet lattioille -sehän se maton paikka onkin. Yllätyksellisyys myös haastaa
minua kokeilemaan rohkeammin värejä ja yhdistelmiä. Tässä keväällä huutokauppamattojen
kutominen on tarjonnut mahdollisuuksia olla näiden suhteen myös vapaampi. On ollut ihanaa,
että on voinut omalta osaltaan näin auttaa myös tätä yhteisöä ja paikkaa, johon on aina ollut
mukava ja helppo tulla. Kokeneemmilta kutojilta saa apua ja ideoita omaan tekemiseen ja hyväntuulinen jutustelu pitää tekemisen leppoisana.
Suurimpana innoituksena omassa tekemisessäni on luonto ja toivoisin, että oppisin matoissani
tuomaan esiin luonnon värejä, muotoja, valoja ja varjoja sekä myös tuntua. Inspiraatiosta ei
vielä toistaiseksi ole ollut puutetta. Joskus taas joku kirppiksellä eteen tuleva pussilakana tai
kangaspala saattaa puhutella ja houkutella minut silppuamaan itsensä matonkuteeksi. Itse
tehdyn maton ekologisuus on myös yllättänyt. Valtaosa kuteista on jo lähtökohtaisesti tekstiiliteollisuuden jätettä ja varsinaisesta käytöstään poistetuista tekstiileistä voi itse jalostaa tarpeita
uuteen käyttöön ja näin auttaa niiden kierrättämisessä. Hyvänä esimerkkinä tästäkin Kankurin
”Räsylle toinen mahdollisuus” -hanke.
Päädyn aina ajoittain unelmoimaan omista kangaspuista. Ehkä niidenkin aika vielä joskus koittaa. Tällä hetkellä parhain paikka harrastaa on kuitenkin täällä Kankurin Ilossa. Tarvittava apu ja
oppi on hihkaisun päässä ja mahdollisuuksia kangaspuiden salojen opetteluun on hyvin tarjolla.
Olen päässyt harjoittelemaan alkusolmujen laittamista, loimen vetämistä, niisimistä ja mattojen
irrottamista ja näistä mahdollisuuksista olen kiitollinen.
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Kyllähän tämä harrastuksena vie niin mukanaan, kun vaan antaa viedä. Entinen luppoaika on täyttynyt matonkuteiden repimisellä ja
kerimisellä sekä uusia ideoita etsien ja mattoja
suunnitellen. Mihin sitten elämä muutoin
viekään, niin tämän haluan pitää mukanani!

Minna Rekola
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Osallistu: Lahti-villasukka /
lapanen kilpailu 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kudo Lahti-aiheiset villasukat tai lapaset.
Lähetä tai tuo ne ohjeineen ja omien yhteystietojesi kanssa meille 31.8.2021 mennessä.
Liitä mukaan tieto mikä Lahti-aihe niissä on ja siihen mahdollisesti liittyvä tarina.
Näyttely kilpailutöistä järjestetään 1.-30.9.2021 Käsityökeskus Kankurin Ilossa.
Näyttelyssä kävijät äänestävät suosikkiaan.
3 eniten ääniä saanutta työtä julkistetaan lokakuun alussa.
Niiden valmistajat palkitaan lankalahjakortein.
Varaamme myös mahdollisuuden kunniamainintaan ja sen palkitsemiseen.
Pidätämme käyttöoikeuden palkittuihin ja kunniamaininnan saaneisiin töihin ohjeineen.
Muut kilpailutyöt palautamme tekijöilleen takaisin.

Kankurin Apu ry
Viipurintie 1, 15150 Lahti
puh. 03 751 0713
kankurinapu@gmail.com

Tervetuloa joko osuuskuntamme
Kankurin Ilon...

S

inulla on mahdollisuus halutessasi olla yksi ”osaomistajista” käsityökeskuksessamme. Näin
pääset parhaiten vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan ja millä tavoin toimintaamme yrityksenä kehitetään. Osuuskuntaan mukaan lähtiessäsi maksu on kertaluontoinen. Vuosittaista
jäsenmaksua ei erikseen ole. Kerromme mielellämme asiasta lisää.
Soita puh. (03) 751 0713 tai lähetä sähköpostia kankurinilo@gmail.com.

tai Kankurin Apu ry:n jäseneksi

I

lmoittamalla yhteystietosi ja maksamalla vuosittain jäsenmaksun, pääset Kankurin Apu ry:n
jäseneksi. Ota yhteyttä meihin puhelimitse (03) 751 0713 tai lähetä sähköpostia kankurinapu@
gmail.com tai tule käymään Viipurintiellä.
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LOMA KÄSILLÄ- koululaisten
kesäloman kässäpajat
7.-17.6. kivaa tekemistä
ma-to klo 10-14.

Taiteen perusopetus käsityössä
Taito käsityö- ja muotoilukoulu
Velman syksyn ryhmät ja
aikataulut löydät nettisivuiltamme.
Lisätietoja ja ohjelmat
www.taitokymenlaakso.fi

Taitokeskus Velman aikuisten
kursseilla ja pajoissa opit uutta!
Myymälästä löydät materiaalit
ja langat käsitöihin.
Vesijärvenkatu 19, Lahti, (040) 762 8877
11

Räsymattopussi

E

räänä talvisena päivänä pohdimme Kankurin Ilossa, voisiko siellä valmistuneiden mattojen
pakkaamiseen käytettävän muovikalvosukan korvata jollain ekologisemmalla ja persoonallisemmalla vaihtoehdolla? Jollain, jota voisi hyödyntää mattojen säilytyksessä myöhemminkin? Samanaikaisesti viereisellä pöydällä uhmasi painovoimaa valtaisa valkoisten lakanoidenpino. Kaatuuko vai eikö kaadu? Voisiko noista lakanoista syntyä ratkaisu ongelmaan? Kyllä!
Hetkenaikaa kuului vain saksien louske ja ompelukoneen tasainen surina. Vähän vielä kehittelyä,
korjailua, kahvia ja siitä se valmistui:
Kankurin mattopussi
Materiaalit
taskuun: valkoista puuvillakangasta 20 cm x 20 cm pala esim. vanhoista tyynyliinoista.
pussiin: n. 63 cm leveä x valmiin maton leveys + n. 30 cm kokoinen kangaspala. Paksut, vanhat
valkoiset lakanat ja pöytäliinat käy hyvin tähän työhön. Hyödynnetään pussin yläreunassa mahdollisuuksien mukaan kankaan hulpioita ja päärmeitä.
solmiamisnauhat: 100 cm Mini-ontelokudetta tai muuta nyöriä.
Yleistä: suoraommel pistonpituus 2,5–3 mm, halutessasi voit huolitella pussin saumat saumurilla.
Tasku:
1. Leikkaa tyynyliinoista 20 x20 cm paloja.
2. Silitä kangaspalasta n. 1 cm:n saumanvara nurjalle.
3. Tikkaa yläreunan taite suoralla ompeleella.
4. Silitä taitteet myös kappaleen muille sivuille.
Pussi:
1. Leikkaa pussia varten Aseta tasku pussikankaalle ja tikkaa paikoilleen. Taskun tarkkaa kohtaa
ei ole määritelty, koska sen avulla voi tarvittaessa peittää pussikankaan pienet tahrat/reiät. Liian
ylös kiinnitetty tasku voi jäädä solmiamisnauhojen alle.
2. Taita pussikangas kaksin kerroin pituussuunnassa ja ompele pohja- ja sivusauma.
3. Tee solmiamisnauhan molempiin päihin solmut ja tikkaa nauha keskikohdastaan pussin sivusaumaan n. 15–20 cm yläreunasta.
Nyt ompelemaan omillekin matoille kätevä mattopussi. Persoonallisen siitä saat käyttämällä
vaikka värikkäitä pöytäliinoja. Jos haluat taskussa olevan Kankurin Ilon logon, niin voit noutaa
taskukankaan kutomolta. Taskuun kirjoitetaan tekstiilitussilla maton nimi. Taskuun voit sujauttaa
räsymaton hoito-ohjeet tai vaikka pussiin laitettavan maton tarinan.
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Räsylle toinen mahdollisuus –
Tavoitteena puhdas ympäristö ja
kestävä kehitys

R

äsylle toinen mahdollisuus – Tekstiilien uusiokäyttö kotitalouksissa -projekti käynnistyi
joulukuussa 2020 ja se päättyy elokuussa 2021. Projektihakemuksessa tavoitetta kuvataan
yhdellä lauseella: Projektin tavoitteena on lisätä vaatteiden ja kodintekstiilinen kierrätystä
ja uudelleen käyttöä.
Tämän tavoitteen taustalla on suurempi päämäärä. Projekti edistää kulkua kohti puhdasta ympäristöä ja kestävää kehitystä! Kuulostaako päämäärä suuruudenhullulta? Mikä on vaihtoehto;
onko sitä? Projektin viesti on jokaiselle lahtelaiselle ja Päijät-Hämeen asukkaalle, että omilla
kulutustottumuksillaan ja valinnoillaan voi edistää puhtaamman ympäristön ja kestävämmän
kehityksen rakentumista. Yksilö voi käyttäytymisellään ja toiminnallaan vaikuttaa niin lähiympäristön kuin maapallon tilaan.
Projektin taustalla on havainto, että Suomessa poistetaan käytöstä vuosittain noin 13 kiloa tekstiiliä asukasta kohden. Käytöstä poistetuista vaatteista ja kodintekstiileistä kuitenkin vain noin
14 % ohjautuu kierrätykseen ja vain noin 30 % uudelleen käyttöön. Jätteeksi päätyy vuosittain
jopa 70 miljoonaa kiloa poistotekstiilejä, joista iso osa voitaisiin kierrättää. Tällä hetkellä suuri osa
poistotekstiileistä käytetään energiana.
Kenties olet lukenut artikkeleja siitä, miten suomalainen muotisuunnittelija Rolf Ekroth suunnittelee vaatteita oljista tehdystä kangasta. Hänen ”olkivaatemallistonsa” on esillä Firenzen
miestenmuotimessuilla keväällä 2021. Kenties olet kuullut, että suomalainen Spinnova Oy on
kehittänyt puupohjaisia, selluun perustuvia vaatekuituja. Yhteistyössä on mukana muun muassa
vaatejätti Hennes & Mauritz. Kenties olet lukenut artikkeleja myös siitä, miten suomalainen Soften Oy tekee akustiikkapaneeleja poistotekstiileistä. Nämä kolme kuvausta ovat esimerkkiä siitä,
miten teollisessa tuotannossa pyritään edistämään luonnon puhtautta ja kestävää kehitystä.
Osuuskunta Kankurin Ilo ei kilpaile muiden yritysten kanssa poistotekstiilien käytön teknologiainnovaatioilla. Osuuskunta Kankurin Ilon tarjoama vaihtoehto puhtaan luonnon ja kestävän
kehityksen rakentamiseen pohjaa suomalaiseen käsityöperinteeseen. Kotien poistotekstiileistä
on tehty kautta aikain uusia tuotteita, esimerkiksi räsymattoja. Räsymatto onkin ”uusvanha
trendituote”. Se on yksi Räsylle toinen mahdollisuus -projektin kulmakivistä, kun Osuuskunta
Kankurin Ilo toiminnallaan edistää luonnon puhtautta ja kestävää kehitystä.
Väitetään, että vanha sanonta ”käytetty kuluu ja piletty ohenee” on hollolalaista alkuperää. Tosiasia on, että esimerkiksi tekstiili ei ikiaikaisesti säily uuden veroisena. Mutta vanhaa ja rikkinäistä
tekstiiliä ei tarvitse heittää pois. Tarvitaan vain työtä, jotta kulunut tekstiili saa uuden muodon ja
käyttötarkoituksen, esimerkiksi vanha lakana muuntuu räsymatoksi.
Asikkalalainen sanonta kuuluu, että ”arat työttömän kädet”. Jokainen, vaikkapa vanhoista lakanoista räsymattoja tehnyt, tietää, miten monta työvaihetta on tehtävä, ennen kuin lakanoista
räsymatto valmistuu. Tarvitaan aikaa ja ahkeria käsiä sekä osaamista.
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Sanotaan, että ”työ tekijäänsä kiittää”. Räsylle toinen mahdollisuus -projektin tausta-ajatus on,
että ympäristö kiittää poistotekstiileistä esimerkiksi räsymaton tehnyttä sen lisäksi, että räsymaton käyttöönsä saava on varmasti työn tuloksesta tyytyväinen.
Orimattilasta on kotoisin sananlasku ”kerta se on ensimmäinkii”. Räsylle toinen mahdollisuus
-projektin vanavedessä Käsityökeskus Kankurin Ilon ovet ovat olleet avoinna poistotekstiilien
uudelleen käytöstä kiinnostuneille. Ovien avoimuutta on rajannut vain koronapandemia. Projektin sanoma Lahden ja Päijät-Hämeen asukkaille onkin, että poistotekstiilien uudelleen käyttöön
voi osallistua Kankurin Ilossa. Kerta se on ensimmäinenkin! Tervetuloa!

Jari Helminen
Osuuskunta Kankurin Ilon hallituksen varapuheenjohtaja
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Räsylle toinen mahdollisuus –
Kiertotaloutta toteuttamassa

R

äsylle toinen mahdollisuus – Tekstiilien uusiokäyttö kotitalouksissa -projekti edistää osaltaan kiertotaloutta (engl. circular economy). Kiertotaloudessa lähtökohtana on, että tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Esimerkiksi tuotteet
ja niiden sisältämät materiaali säilytetään mahdollisimman pitkään käytössä kierrättämisen ja
materiaalien uusiokäytön avulla.
Oletko tutustunut Suomeen, Helsinkiin asettuneen Olof Hoverfältin luomaan nettisivustoon (https://hoverfalt.github.io/)? Hoverfält kirjaa nettisivustolle joka päivä, mitä vaatteita ja kenkiä hän
käyttää. Nettisivustolla voi seurata, millaiseksi esimerkiksi Hoverfältin käyttämän paidan hinta
muodostuu käytön perusteella. Hoverfältin nettisivusto on yksi osoitus siitä, että ihmiset ovat
kiinnostuneita ja seuraavat kulutuskäyttäytymistään ja sen vaikutuksia. He ovat aikaisempaa tietoisempia kulutuskäyttäytymisen vaikutuksista ympäristöön ja kestävään kehitykseen.
Räsylle toinen mahdollisuus -projektissa kartoitettiin yksilöiden kulutuskäyttäytymisen sijasta
yritysten ”kulutuskäyttäytymistä”. Näkökulmana oli tekstiilien kierrättäminen ja uusiokäyttö.
Päijät-Hämeen alueella toimivilta majoitus- ja ravitsemusalan, hoiva- ja huolenpitoalan sekä
tekstiilien huoltoon ja puhdistukseen keskittyviltä yrityksiltä tiedusteltiin sähköpostihaastelulla
tekstiilien kierrättämisestä ja uusiokäytöstä. Sähköpostihaastattelu lähetettiin 25 yritykselle.
Majoitus- ja ravitsemusalan yrityksissä käytetään tavallisesti vuokratekstiilejä (mm. vuodevaatteet). Alan yritykset pyrkivät edistämään kestävää kehitystä. Esimerkiksi työvaatteet kierrätetään, jos vaatteen kunto sen vain sallii. Heinolassa toimiva Hotelli Kumpeli Spa on uudistanut
verhonsa ja vuoteiden päiväpeitteet. Se antoi käytöstä poistamiansa tekstiilejä Räsylle toinen
mahdollisuus -projektin käyttöön. Hotelli Kumpeli Span lahjoittamia verhoja, on jo käytetty räsymaton valmistuksessa. Myös Fazer Food & Co -kokonaisuuteen kuuluvan henkilöstöravintolan
kanssa on käyty keskusteluja poistotekstiilien uusiokäytöstä.
Hoiva- ja huolenpitoalan yritysten seniori- ja palvelutalojen asukkaat käyttävät omia vuodetekstiilejään. Seniori- ja palvelutaloissa voidaan järjestää vuosittain kierrätystapahtumia, jolloin
asukkaat voivat tuoda keräyspisteen esimerkiksi poistotekstiilinsä. Palautteen mukaan kierrätystapahtumat ovat asukkaista tärkeitä. Palvelutaloista, joihin oltiin yhteydessä, yksi ehdotti, että
Räsylle toinen mahdollisuus -projekti toisi asukkaiden käyttöön tekstiilien kierrätyslaatikon.
Tekstiilien huoltoon ja puhdistukseen keskittyvistä yrityksistä kontaktoitiin Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:tä. Se käsittelee vuodessa noin 2 miljoonaa kiloa tekstiiliä, mikä tulee sairaaloista,
terveyskeskuksista sekä koti- ja asumispalveluyksiköistä. Poistotekstiilejä syntyy vuosittain joitakin tuhansia kiloja. Niitä menee kierrätykseen tai energiajätteeksi. Räsylle toinen mahdollisuus
-projektin ja Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n välille on rakentumassa yhteistyötä.
Miten kartoitus yritysten tavoista kierrättää ja uusiokäyttää poistotekstiilejään liittyy kiertotalouteen? Räsylle toinen mahdollisuus -projekti tarjosi yrityksille mahdollisuuden jatkaa tekstiilien
käyttöikää uusiokäytön keinoin, esimerkiksi räsymattojen materiaalina.
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Vastaava mahdollisuutta projekti tarjosi Lahdessa ja laajemmin Päijät-Hämeen alueella
asuville. Osuuskunta Kankurin Iloon on voinut
tuoda poistotekstiilejä, kuten vuodevaatteita.
Tekstiilien kiertotalous on laajenemassa Lahden ja Päijät-Hämeen alueella. Päijät-Hämeen
Jätehuolto ja esimerkiksi Lahdessa toimiva
LAB ammattikorkeakoulu ovat mukana Telaketju yhteistyöverkossa (https://telaketju.turkuamk.fi/), mikä edistää tekstiilien kestävää
tuotantoa, käyttöä ja kiertoa.

Jari Helminen
Osuuskunta Kankurin Ilon hallituksen
varapuheenjohtaja

Tervetuloa

viihtymään!

Camping Messiläsä on monipuoliset
harrastusmahdollisuudet.
Kesällä: vierasvenesatama, golf,
ratsastus, maastopyöräily, vesihiihto,
kotieläimiä, latotansseja, laivaristeilyjä,
beach-volley ja beach-jalkapallo.
Talvella: laskettelurinteitä, valaistut
hiihtoladut, moottorikelkkareitistö
safareita, luistinrata ja avanto.
Nämä ja paljon muuta...
Camping Messilä, 15980 MESSILÄ
puh. 03-876 290 fax 03-876 2929
S-posti: messila@campingmessila.fi
Internet: www.campingmessila.fi
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Räsylle toinen mahdollisuus
1.12.2020-31.8.2021, katsaus
kuluneeseen projektityöntekijän
silmin

K

uinka helppoa olisi ollutkaan toimia räsyprojektissa ns. vanhaan normaalin aikaan? Kulkea
turuilla ja toreilla kertomassa tekstiilien kierrätyksestä ja uusiokäytöstä, ottamassa vastaan
vierailijaryhmiä. Opastaa ja ohjata ihmisiä erilaisissa paikkaus- ja parsintapajoissa vanhan
lempivaatteen korjaamisessa tai henkiin herättämisessä uuteen käyttötarkoitukseen. Kohdata
asiakas ilman maskia.
Tämä aika on tuonut omat haasteensa projektinkin toteuttamiseen. Vierailijaryhmien tuloa Kankurin Iloon tai meidän jalkautumistamme kaupungille ei ole voitu toteuttaa, toistaiseksi. Myös
isoja tapahtumia, joissa olisimme voineet markkinoida toimintaamme laajemmallekin alueelle
Lahden ympäristössä, on siirretty tulevaisuuteen.
Koska yrityksien ja laitosten käytössä on laajalti vuokratekstiilejä ja niitä vuokraavilla yrityksillä
on jo olemassa omat kanavansa käytöstä poistuvien tekstiilien kierrätykseen, päätimme järjestää Räsyn keräystempauksen myös kotitalouksille. Tämä käytöstä poistettujen kodintekstiilien
keräystempaus yllätti meidät täysin. Tähän mennessä keräys on tuottanut yli 620 kg käyttökelpoista, värikästä räsymateriaalia ja melkein päivittäin tulee kyselyitä, että vieläkö otamme vastaan kodintekstiilejä? Mattometreiksi muunnettuna räsyistä tulisi yli 300 metriä mattoa! Tuosta
materiaalimäärästä riittää raaka-ainetta myös uusiin myyntituotteisiin, joita tämän projektin aikana on ideoitu ja joita mieluusti voi kehitellä vielä lisääkin.
Kaikille avoimia pajoja olemme kuitenkin pystyneet muutaman pitämään rajoitusten puitteissa
ja joitain niistä olemme nyt suosiolla siirtäneet myöhempään ajankohtaan. Toteutuneista pajoista Sashiko-kirjonta oli niin suosittu, että jaoimme ilmoittautuneet kahteen ryhmään. Näin
pysyttiin pajan toteutuksessa rajoitusten puitteissa. Todellisesta ”ei mitään hukkaan” pipopajasta
on toivottu uusintaa syksylle, eiköhän se järjesty. Tulemme myös näkemään pajoissa aloitetut
pikkupussukat, ripsiliina- ja kestokassit niiden valmistuttua kotiläksyinä. Tapahtumakalenterista
löydät tulossa olevat pajat.
Projektin myötä alakerran 12 neliömetrin varastotilaan on hankittu ja pystytetty hyllyjä, joihin on
yhden talkooviikonlopun aikana varastoitu Räsynkeräys- tempauksen satoa. Tarkoitus on, että
materiaaleja voisi tarvittaessa helposti noutaa alavarastosta esim. talkoopäivinä ja sieltä olisi
helppo löytää juuri tarvittavaa väriä yhdellä silmäyksellä.
Tänä keväänä ei kutomolla talkoopäiviä ole voitu järjestää kuin muutama rajoitusten puitteissa,
mutta talkoisiin on voinut osallistua ”etänä”. Monta kassillista lakanoita on jo palautunut ylävarastoon valmiiksi revittyinä ja kerittyinä. Niistä on ollut helppo lähteä kutomaan Lahti-aiheisia
huutokauppamattoja. Tosin usein juuri oikeaa sävyä ei ole ollut valmiiksi revittynä varastossa,
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mutta kutojat ovat ottaneet lakanoita kotiin revittäviksi ja seuraavana päivänä on kudonta taas
jatkunut. Rivi upeita mattoja odottaa jälleen mattohuutokauppaa 8.5. Matot sujahtavatkin sitten
RTM-projektin aikana syntyneisiin Kankurin mattopusseihin.
Tämän kevään aikana on jo järjestetty Pannunalusia kierrätysmateriaaleista -kilpailu. Kilpailuun
tuli yli 30 värikästä, eritekniikoin toteutettua pannunalusta. Näistä yleisö pääsi äänestämään
omat suosikkinsa.
Käsityökilpailu Räsylle toinen mahdollisuus, pyörähtää käyntiin huhtikuun alussa ja viimeinen
töiden palautus päivä on 30.4., joten vielä ehdit mukaan toteuttamaan oman työsi!
Vaikka suunnitelmat elävätkin nyt melkein päivittäin, niin silti uskon vahvasti siihen, että kyllä
uusi normaali arki sieltä yhdessä tekemisineen taas saapuu.
Ps. Olisiko minulle tämä projekti eräänlainen ympyrän sulkeutuminen? Olihan ensimmäinen oikea työpaikkani tuossa Kankurin Iloa vastapäätä, kadun toisella puolella sijaitsevassa harmaassa
rakennuksessa. Kyllä vain, siinä Möysän kudonta-asema sijaitsi reilut 30 vuotta sitten. Tunnelma
kutomolla on samanlainen kuin silloinkin, kotoisa ja välitön, vaikka kutojat ovat suurimmaksi
osaksi jo vaihtuneet. Enää ei tämän neuvojan korvia kuumota kutojien railakkaimmat puheet,
kuten kävi silloinbaikoinaan.
Päivi Heiman-Harju

Alkuvuodesta järjestetyn pannunaluskilpailun satoa. Voittajatyö, Ritva Pekkola-Väisäsen suunnittelema ja valmistama kuvassa
alimpana.

Räsy taipuu moneen muuhunkin kuin
matonkuteeksi. Essun ovat suunnitelleet ja
toteuttaneet Pirjo Heiskanen ja Ulla Pusila.
Materiaalina on käytetty Kankurin Ilolle lahjoitettuja kierrätyskankaita.
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Lahti-aiheiset huutokauppamatot

Kaupungintalo

Häränsilmä

Palma

Sähkölaitos

Anttilanmäki

Pelicans

Sippipuisto

Vanavedet
Kuvat: Hanna Gröndahl

20

Käsityökilpailu
Räsylle toinen mahdollisuus
1. Suunnittele ja toteuta kierrätyskankaasta tuote. Toteutustekniikan voit valita
vapaasti.
2. Toimita valmis tuote ohjeineen ja omien yhteystietojesi kanssa 30.4.2021
mennessä Kankurin Iloon, Viipurintie 1, Lahti
3. Raati valitsee kymmenen (10) finalistia, joista yleisö pääsee äänestämään
suosikkinsa toukokuun aikana järjestettävässä näyttelyssä.
4. Kolme (3) eniten ääniä saanutta palkitaan Kankurin Ilon lahjakorteilla. 1.
palkinto 50 €, 2. palkinto 30 € ja 3. palkinto 20 €
5. Varaamme mahdollisuuden myös kunniamainintoihin.
6. Pidätämme käyttöoikeuden palkittuihin tai kunniamaininnan saaneisiin töihin
ohjeineen.
7. Kaikkien kilpailutöiden näyttely järjestetään 4.-30.5. 2021 Käsityökeskus
Kankurin Ilossa
8. Muut työt palautamme näyttelyn jälkeen tekijöilleen takaisin kesäkuun
aikana.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2021
Kalenteri täydentyy loppuvuoden aikana.
Retkikohteet ja kurssien aiheet sekä ajankohdat voivat muuttua.
Tiistaitalkoot klo 9-14 jatkuvat syksyllä 31.8.–30.11.2021 ajalla.
Neule-illat joka toinen torstai klo 16.30–19, parittomilla viikoilla, 31.8.2021 alkaen.
HUHTIKUU
23.4. 		
Sukkien parsinta -työpaja klo 17–20
24.4. 		
Vaatteiden korjaus -työpaja klo 10–13
		
TOUKOKUU
7.5. 		
Kierrätyskukkia räsystä klo 17-20
8.5. 		
Mattohuutokauppa klo 11alkaen
11.5. 		
Kutomon siivoustalkoot klo 9-15
21.–22.5. 		
Virkattu matto / kori räsykuteesta -paja, pe klo 17–20 ja la klo 10–13
28.5. 		
Satulanlämmitin -paja klo 17–20
29.5. 		
Keväinen pihakirppis 10–14
KESÄKUU
5.–6.6. 		
7.–9.6. 		
10.–11.6. 		
12.6. 		
19.6.		

Punotaan kahvipusseista klo 10–13
Koululaisten kudontakurssi klo 9–15
Villasukkakeppari-leiri klo 10–13
Retki: Mustilan Arboretum
Makramee Kesäkassi

HEINÄKUU
Kankurin Avun jäsenten kudonta päivät
3.7.		
Hellehattu Ommellen klo 10-13
31.7. 		
Sashiko- kirjonta
Kesäteatteri-retki
ELOKUU
Kankurin Avun jäsenten kudontapäivät
7.8. 		
Ommeltu pussukka -paja klo 10–14
9.8.		
Saunailta Kankurin Apu ry: jäsenille
21.8. 		
Yksien farkkujen laukku -paja klo 10–14
27.8. 		
Vetoketjukorut klo 17–20
Syksyn Pihakirppis klo 10-14
Retkiehdotus: Kimolan kanavaristeily
SYYSKUU
Kankurin Avun jäsenten kudontapäivät
4.–5.9. 		
Kantapäitä eri tekniikoilla pe 17-20, la 10-14
Retkiehdotus: ’Valon ja musiikin iltaan’
LOKAKUU
2.-3.10.		
9.-10.10. 		
30.-.31.10.

Osasto @ Raksa & Pihapiiri -messut
Sadonkorjuu kolkkeet klo 10-16
Ryijy-kurssi la-su klo 10-14

MARRASKUU
6.–7.11. 		
Osasto @ Kätevä &Tekevä
13.11. 		
Retki: Suomen kädentaidot, Tampere
Retkiehdotus: Martin Markkinat, Tallinna
JOULUKUU
4.12. 		
7.11.		
10.-12.12.		
		
11.–22.12.

Joulumyyjäiset klo 10-14
Joulupuuro klo 18
Retkiehdotus: Porvoon joulu
Kauneimmat joululaulut klo 12
Lahden joulukylä 2021
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20,00
Euro
Eräpäivä
Fört. dag

Viitenro
Ref. nr

Rekisteröityneelle jäsenelle.
Käytä viitenumeroa!

 Saunailta kesällä
 Heinä-syyskuussa kaksi
peräkkäistä kudontapäivää
yhden hinnalla
 Puurojuhla joulukuussa
 Kankurin Ilo -lehti postitse
 Kurssimaksuista alennusta
			
 Ostoedut seuraavilta 		
yhteistyökumppaneiltamme:

Jäsenmaksu 2021

JÄSENEDUT:

TILISIIRTO GIRERING

Kankurin Apu ry:n
jäsenyys kannattaa!

Tililtä nro
Från konto nr

Allekirjoitus
Underskrift

Maksaja
Betalare

Etkö ole vielä jäsen?
Kun haluat liittyä Kankurin
Apu ry:n jäseneksi, tulethan
käymään paikan päällä ja täytä
liittymislomakkeemme.

Kankurin Apu ry

Pidäthän meidät ajan tasalla
yhteystiedoistasi, varsinkin
jos ne muuttuvat.

Saaja
Mottagare

Tiedotamme paljon sähköpostilla, joten ilmoitathan
sähköpostiosoitteesi meille:
kankurinilo@gmail.com

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Nouda Käsityökeskuksesta
oma JÄSENKORTTISI, jolla
saat edut!

FI95 1298 3000 103377

Pitsi & Palmikko (varasto-		
tuotteet),
Ruolan Kukka, 			
Möysän Lanka ja Asuste
sekä Torin Ompelukone 		
(alennus neuvoteltavissa)

KANKURIN ILOSSA
• käytössäsi 30 kangaspuut
• ammattitaitoiset kudonnanohjaajat opastamassa
• loimi- ja kankaanrakennuspalvelua myös kotiin
• tilaustyönä mattoja ym. kudonnaisia
• hyvä valikoima matonkuteita, poppanaa, lankoja
• käsityömyymälä
• myyjäisiä, kursseja ja muita iloisia tapahtumia
PAAVOLA
PYHÄTÖN
Karja

lanka

tu

Joutjärvi
Käsityökeskus

Vii
pu

KANKURIN ILO

rin

Ruo

lank

tie

atu

Viipurintie 1, 15150 Lahti
puh. 03 751 0713
kankurinilo@gmail.com
facebook.com/kankurinilo
www.kankurinilo.fi
Myymälä auki ja ohjaajat paikalla talviaikana
ma–ke ja pe 8.30–16, to 8.30–17.30,
kesäaikana ma-pe 8.30-16.00.
Myymälä auki tapahtumien aikana
myös viikonloppuisin

