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Aikaa kestäviä asioita
MUUTTO OMAKOTITALOON oli vielä kesken, mutta odottavan äidin oli 
pysyttävä vaaka-asennossa. Lapsi oli aikeissa syntyä turvattoman aikaisin. Äiti 
laittoi patjan keskelle keittiön lattiaa ja alkoi neuloa. Silmukka silmukalta hän 
valmistautui tulevaan äitiyteen. Puikot kilisivät välittämistä ja käsissä valmistui 
pikkuiselle villa-asu. Sittemmin se lämmitti suvun pienintä pakkasvauvaa 
pakkasvauvan perään. Kunnes se käärittiin varastoon ja kaivettiin esiin taas, kun 
seuraavan sukupolven ensimmäinen talvikäärö syntyi. 

Käsityöt kantavat tarinoita ja muistoja mukanaan. Ne myös tuovat iloa antajalle 
ja saajalle vuosikymmenestä toiseen. Lisäksi ne auttavat rentoutumaan; kun 
keskittyy yhteen puuhaan, saa etäisyyttä muihin asioihin. Käsityöt auttavat 
oppimaan, välttävät kognitiivisten kykyjen heikentymistä ja lisäävät luovuutta. 
Ne toimivat kärsivällisyysharjoituksena ja antavat mahdollisuuden epäonnistua – 
ja vahvistavat siten kohti tulevia haasteita. Parhaimmillaan ne kokoavat ihmisiä 
yhteen ja ehkäisevät jopa ilmastoahdistusta, kun itse tehden oma rooli kulutuksen 
ilmastovaikutuksissa vähenee. Ei ihme, että käsityöohjeet ovat olleet Pellervo-
lehden sisältöä iät ajat. 

Tässä lehdessä on uusi palsta, jossa nostetaan esiin artikkeleita kaukaa 
vuosien takaa, tällä kertaa syysnumerosta 1951. Jämähdinkin hetkeksi jakkaralleni 
selailemaan 70 vuoden takaisten numeroiden Kodin Osastoja.

Ajattelin, että paljon on muuttunut viisikymmenluvusta, jolloin Suomi alkoi 
hiljalleen muuttua moderniksi kulutusyhteiskunnaksi. Yllätyin, että tuttua 
löytyikin paljon. Käsityöohjeita oli tietenkin mukana, yhdestä numerosta löytyi 
pannumyssyn, toisesta villapaidan ja kolmannesta kilpikangaspöytäliinan ohje.

Jalat olivat tukevasti maassa muutenkin. Vitamiineja käsittelevässä artikkelissa 
kirjoitettiin: Pannaan asiat terveesti kohdalleen ja kitketään ’vitamiinihulluttelijoilta’ 
turhia luuloja. Reseptiosiossa annettiin ohje helppotöiseen mutta maukkaaseen 
omenakakkuun sekä kurpitsamuhennokseen, -keittoon ja -salaattiin.

Kulutusyhteiskuntakehitys lähti sittemmin kierroksille, mutta tämä lehti kudotaan 
ja neulotaan edelleen maalaisjärjen äänellä iloa tuottavista, kestävistä asioista – 
eikä tällä kertaa vähiten käsitöistä. Niitä on tarjolla tavallistakin enemmän.
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”Kuppikaan ei tahro pysyä käres, 

mutta kutomisesta en luovu.”
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”Isän kaipaus  

ei koskaan häviä.”
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”Suon yllä leijuva usva on 

maaginen.”
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