Aikamatkalaukku: VAATTEITA JA KÄSITÖITÄ

Leikitäänkö yhdessä? Kiipeilläänkö sukupuussa? Jaetaanko muisto?
Jokaisen oma historia on arvokas. Mitä sinä muistat oman lapsuutesi arjesta ja juhlasta, leikeistä
tai kotiaskareista? Mitä lapsi kertoo, mitä äiti muistaa, entä vaari?
Aikamatkalaukku kutsuu eri ikäisiä matkalle omaan historiaan, tähän päivään ja tulevaisuuteen.
Laukun sisältö virittää sukupolvia vuoropuheluun: leikkimään, jakamaan ajatuksia ja muistoja.
Lastentarhamuseossa Aikamatkalaukku on tarkoitettu:
-

lapselle ja hänen läheisilleen itsenäisesti tutkittavaksi ja käytettäväksi
toimintahetken virittäjäksi ryhmien opastetuilla kierroksilla
työpajatyöskentelyn virittäjäksi museon tapahtumissa

Aikamatkalaukku sisältää:
-

esineitä, tekstiileitä, valokuvia
leikki- ja askarteluohjeita kotoa löytyviä omia materiaaleja hyödyntäen
teemaan liittyviä muistoja
kysymyksiä keskustelun ja muistelun virittämiseksi

Aikamatkalaukut on suunniteltu ja koottu yhteistyössä Lastentarhamuseon vapaaehtoisten
kanssa osana Aikamatkalla-hanketta vuonna 2017.
Kokoa sinäkin ikioma laukku kotona, päiväkodissa, asukaspuistossa tai kerhossa!
Aikamatkalaukku-vihkoset, muisteluun ja keskusteluun virittävät kysymykset ja muuta
Aikamatkalla-materiaalia löydät täältä: www.aikamatkalla.fi
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TEKSTIILIMUISTOJA
Isoäidin neliö

”Vietin kesät 1960 -70 -luvun vaihteessa kesämökillämme Pornaisissa. Isä teki minulle
leikkimökin, jossa ystäväni kanssa leikimme päivästä toiseen koti- ja kauppaleikkejä.
Leikkimökissä oli kaikki tarvikkeet saatavilla kotileikkiä varten; hellat, hyllyt ja pöydät.
Nukkevauvoille oli oma sänky, jossa oli tädin tekemät pitsilakanat ja isosiskon kirjailema peitto.
Parasta kuitenkin oli ystäväni äidin isoäidin neliöistä tekemä tyyny ja tarjottimen
kannatin. Kannattimessa oli peräkkäin neliöitä ja se ripustettiin
naulaan rottinkirenkaasta. Tyynyn ja kannattimen värit olivat ajan mukaisesti
voimakkaat; oranssia, punaista, vihreää ja mustaa. Ihailin värejä sekä ystäväni kesähuvilaa,
jossa isoäidin neliöt olivat päätyneet monenlaisiin kodin tekstiileihin Marimekon kuosien
sekaan.” (Taina)
Kesämekko

”Äitini ei ollut käsityöihminen. Hän kuitenkin osallistui 1960-luvun lopulla kansakoululla
järjestettyyn kansalaisopiston ompelupiiriin. Luultavasti vain ihan siksi, että ryhmä saataisiin
täyteen. Äiti ompeli siellä itselleen liivihameen. Minulle hän ompeli paksusta oranssista froteesta
hihattoman kesämekon ja samasta kankaasta suuren kylpypyyhkeen. Pidin mekosta ja käytin
sitä sinä kesänä, kun mummu ja vaari järjestivät minulle yllätyksen. Mummulan jo
tyhjentyneeseen pieneen navettaan tuotiin kesävasikka. Sain hoitaa rakasta Lillukkaani
mummulassa syksyyn asti. Lillukka oli iloinen ja joskus vähän villi, karkasikin kerran pihalta.
Froteemekon sai käyttöönsä myöhemmin veljeni tyttö ja sitten oma lapseni. Lapsuuden oranssin
pyyhkeen löysin joitakin vuosia sitten vanhempieni varastoista. Se ilahduttaa minua nykyään
aamujoogamattona.” (Liisa)
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Essu

”Punaruudullinen essuni on Aili-äidin minulle ompelema 1960-luvun puolivälissä. Äidillä oli
puoliessu samasta kankaasta. Äitini käyttää aina ruokaa laittaessaan essua ja hän halusi
välittää saman tavan minullekin. Muistan leiponeeni karjalanpiirakoita tuo essu päällä. Opin jo
pienenä laittamaan sopivan määrän riisipuuroa äidin tai Hilja-mummon kaulitsemalle pohjalle
ja opin myös ummistamaan piirakan kauniisti.” (Aila)
Nämä muistot ja monta lisää löydät osoitteesta:
http://www.aikamatkalla.fi/tarinatsuomi-100

NAPPIHYRRÄ
Tee itsellesi nappihyrrä. Valitse mieluinen nappi.
Mittaa n. 100-120 cm pituinen lanka. Pujota lanka napin läpi ja sido toisesta päästä solmuun.
Pujota nappi keskikohtaan, tartu lankojen molemmista päistä etusormillasi kiinni ja ala kieputtaa
nappia ympäri, ympäri, ympäri.
Kun kierrettä on muodostunut tarpeeksi nappi kieppuu hyrrämäisesti, kun liikutat käsiäsi ensin
ulospäin, sitten sisäänpäin jne.
Kun kierre on purkautunut, voit aloittaa alusta.
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RALLIKISAT NEPPISAUTOILLA
Valitse mieluisan värinen neppisauto itsellesi ja haasta kilpakaveri mukaan.
Rullaa autojen vetonaru auki niin pitkäksi kuin saat ja laita autot vierekkäin lähtöviivalle ja puiset
lankarullat vierekkäin maaliviivalle.
Nyt alkaa kisa! Asetu polvillesi lattialle.
Pidä kaksin käsin kiinni lankarullasta ja rullaa niin nopeasti kuin pystyt. Kumpi voitti?
Tässä rallissa kannattaa ajaa useampia kisoja.

NENÄLIINALAKKI
Tee itsellesi kesäpäähine. Solmi kangasnenäliinan tai neliönmuotoisen
kangastilkun jokaiseen kulmaan solmu. Kevyt hellehattu on valmis!
Isovanhempien lapsuudessa nenäliinalakkeja käyttivät miehet kesän askareissa ja töissä
suojaamaan auringolta, paarmoilta ja muilta ötököiltä.
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VILLASUKKAPALLO PARITTOMASTA SUKASTA
Tee itsellesi yksi tai kaksi villasukkapalloa samasta sukasta.
Pallo A: Leikkaa sukan teräosa poikki noin puolivälistä. Täytä pallo dacron-vanulla tai villalla.
Ompele harsimapistoilla teräosan reunoja pitkin (noin sentin päästä) kiristämisen kestävällä
langalla ja kiristä pallo umpeen tiukasti solmimalla. Paina syntynyt solmu esim. virkkuukoukun
avulla piiloon pallon sisälle ja ompele ”navan” päälle nappi tai helmi koristeeksi.
Pallo B: Leikkaa sukan varsi irti. Ompele varren toinen pää harsimapistoilla kiristämisen
kestävällä langalla ja sido langan päät tiukasti kiinni. Käännä sukanvarsi nurinpäin niin, että
solmu jää sisäpuolelle. Täytä pallo dacron-vanulla, villalla tai jäljelle jääneellä villasukalla. Ompele
varren toinen pää kiinni harsimapistoilla ja sido langan päät tiukasti kiinni. Paina syntynyt solmu
esim. virkkuukoukun avulla piiloon pallon sisälle.
Voit ommella kauniit napit tai helmet ”napojen” päälle koristeeksi.
Voit tehdä pallon myös lapasesta!

Isoäiti
Isoäiti kultainen, istuu sukkaa kutoen,
kertoo joskus monenmoista, peikoista ja prinsessoista.
Isoäiti kultainen, istuu sukkaa kutoen,
kertoo joskus eläimistä, linnuista ja oravista.
Martti Haavio
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LANKANUKKE

Tämä ohje löytyi 1919 julkaistusta kirjasta: Äiti, mitä minä tekisin? Työskentelyä lapsille,
K.J.Gummerus osakeyhtiö, Jyväskylä
Tekijät Ebeneserkodin opettajat: Hildur Holmström, Marja Kantele, Aili Sarkkila, Hanna Stenius
ja Beeda Vartio. Kuvat piirtänyt: Aili Sarkkila
Kuva 36: ”Villalankaa kierretään kolmen sormen ympärille (tai isoimman pahvinpalan ympärille)
30-40 kertaa riippuen langan paksuudesta. Lankaa katkaistaessa jätetään siihen niin pitkä säie,
että se riittää koko nuken ompelemiseen. Ensin sidotaan vyyhdin toinen pää yhdellä
napainreikäpisteellä. Vähän matkan päähän kierretään lankaa kaulaksi.
Kuva 37: Käsivarret valmistetaan kahden sormen ympäri (keskikokoisen pahvinpalan ympäri)
kierretystä vyyhdestä, joka pistetään vartalon läpi ja ommellaan kiinni. Kuva 38.
Kuva 39: Sitten kierrerään lankaa vyötäisiksi, vähän höllemmin kuin kaulaksi, niin etteivät ne tule
aivan yhtä hoikiksi. Vyyhdin alapää jaetaan tasan kahtia, ja jalka sidotaan nilkasta kokoon. Toiseen
jalkaan siirryttäessä ommellaan välillä yksi pistos vyötäisiin.
Kuva 40: Tyttönukke saadaan vielä helpommin. Alku sama kuin edellisessä. Kun vyötäinen on
valmis, leikataan langat vyyhdin alapäästä auki ja tasataan hameeksi. Tyttö osaa seisokin leveän
hameensa varassa.
Kuva 41: Kapalovauva, tehdään sormea pienempi (kaikkein pienin pahvinpala) kuin edelliset ja
heti kainaloista aletaan kiertää lankaa kapalovyöksi, joka ulottuu melkein jalkopäähän asti. Isä ja
äiti ovat taas sormen leveyttä suurempia kuin tyttö ja poika.
Jos halutaan, voidaan näille nukeille ommella mustalla langalla silmät, nenä ja suu.
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YSTÄVYYDENNAUHA
Voit tehdä ystävyydennauhan kahdella tavalla: letittämällä tai kieputtamalla.
Ystävyydennauhan tekemiseen tarvitset kaverin!
Valitse letittämällä tehtävään nauhaan kolmea eriväristä lankaa: paksua lankaa kaksi säiettä,
ohuempaa lankaa useampia säikeitä vierekkäin.
Tee lankojen toiseen päähän solmu ja ala letittää. Jos kaveri pitää kiinni solmusta, letittäminen on
paljon helpompaa. Kun ”letti” yltää ranteesi ympäri, se on riittävän pitkä.
Solmi nauha ranteeseesi ja jätä hapsut koristeeksi!
Valitse kieputtamalla tehtävään nauhaan useita yhtä pitkiä lankoja vierekkäin. Sinun lempivärisi,
kaverisi lempiväri jne. Sinä tartut kiinni lankojen toisesta ja kaveri toisesta päästä ja alatte
kieputtaa vastakkaisiin suuntiin niin, että lankoihin muodostuu kierrettä.
Nyt tartu toisella kädellä kiinni lankojen molemmista päistä ja vedä toisella kädellä lankojen
kierteet kauniiksi.
Solmi nauha ranteeseesi umpisolmulla ja jätä hapsut koristeeksi!

TILKKUMUISTIPELI
Voit pelata Aikamatkalla-laukun tilkkumuistipeliä kahdella tavalla.
Tätä peliä voit pelata itseksesi. Tunnustele tilkkuja silmät kiinni ja yritä löytää parit
”sormituntumalla”. Teet samalla mainion keskittymisharjoituksen!
Tätä peliä voit pelata kaverin kanssa. Asettele tilkkukortit lattialle ”kuvapuoli ”alaspäin ja käännä
kaksi ”korttia”; löysitkö parit? Jos löysit, saat ”kortit” itsellesi. Jos et, laita kortit takaisin
paikoilleen ja vuoro siirtyy kaverillesi. Laske kuinka monta paria sait! Entä kaverisi?
VINKKI: Voit valmistaa itsellesi oman tilkkumuistipelin perheen ja suvun vanhoista tekstiileistä!
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ETSI TILKKUPARIT
Löytyikö tutun oloinen tilkku tai kaksi?
Tuleeko tilkuista muistoja mieleesi? Kerro muisto!
Voit sommitella tilkuista maiseman ja
voit hakea eläimiä tai puupalikoita mukaan leikkiisi.
Voit myös levittää tilkut lattialle ja etsiä jokaiselle tilkulle parin!

TEKSTIILIPALLO MUISTOJEN TEKSTIILISTÄ
Tee itsellesi tekstiilipallo lapsen leikkeihin tai koristeeksi. Materiaaliksi sopii käytetty, ohuehko,
trikoo tai muu kangas. Leikkaa kankaasta ympyrä. Ompele kiristämisen kestävällä langalla
ympyrän laitaa pitkin noin sentin päästä. Kiristä lankaa jonkin verran ja täytä pallo dacronvanulla, villalla tai ”kupla-muovilla”. Kiristä lanka tiukaksi ja solmi kiinni. Paina syntynyt solmu
esim. virkkuukoukun avulla pallon sisään ja ompele ”navan” päälle nappi tai helmi koristeeksi.
Lisää viimeiseksi ripustuslanka, jos teet esim. kuusenkoristepallon.
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MUISTOJEN VALOKUVIA
Lastentarhan käsitöitä

Lapset neulomassa ”kolo-kehrätystä” langasta Helsingissä v. 1919
Ebeneserin kuvakokoelma

Lapset tekemässä käsitöitä Kotikallion kesälastentarhan puutarhassa Helsingissä v.1925,
Ebeneserin kuvakokoelma
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Lastentarhalapset pukeutuivat näin 1910-luvulla

Lastentarha Solhällan (Kolmas linja 4, Helsinki) lapsia pesemässä pyykkiä lastentarhanopettajan
johdolla 1910-luvulla.
Ebeneserin kuvakokoelma

Lastentarhalapset pukeutuivat näin 1930-luvulla

Touhulan lastentarhan lapsia kattopihalla vapaassa leikissä v.1937, Helsinki,
Ebeneserin kuvakokoelma
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KERRO OMA TEKSTIILIMUISTOSI!
Kysymyksiä
-

Mikä on /oli lempivaatteesi lapsena?

-

Kerro pukeutumisesta eri vuodenaikoina!

-

Mikä vaate tuo mieleen äitisi, isäsi, mummisi tai pappasi?

-

Vuodevaatteet: Muistatko ajan ennen pussilakanaa?

-

Keittiön tekstiilit: Kerro muisto keittiöpyyhkeistä, esiliinoista, kerniliinoista ja
pannumyssyistä!

-

Miten pyykkiä pestään / pestiin lapsuudessasi?

-

Harrastetaanko /onko perheessäsi harrastettu käsitöitä?

-

Kerro muisto koulun käsityötunnilta!

Tekstiilikysymykset voit tulostaa itsellesi täältä: www.aikamatkalla.fi

Mistä sadut tulevat
Mistä sadut tulevat?
Mummin tilkkuvakasta,
kesämökin takasta,
sateen kirjokaaresta,
kaukaisesta saaresta,
polunvieren kukasta,
sinisestä sukasta,
maailmasta suuresta,
oman korvan juuresta,
sieltä sadut tulevat.
Kaija Pakkanen
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