Askarteluilta
Kokoonnuimme maanantaina 3. lokakuuta Variston Sinelliin Martinkyläntielle askartelemaan. Illan
pimetessä aloittelimme kahvilla ja keksitarjoilulla ja kuuntelimme samalla, kun kirjailija-taiteilijaaskartelija Johanna Vireaho toivotti Puutarhanaiset tervetulleiksi. Johanna on nimittänyt itseään
puutarhahulluksi ja helmihulluksi, nyt saimme nähdä ja kokea, että hän on
korttiaskartelun alalla varsinainen taikuri!

Johanna esitteli meille monenlaisia ideoitaan korttien tekoon. Tarkoituksenamme olikin laatia
kauniita puutarhasta kerätyistä ja prässätyistä kukista ja lehdistä. Kullakin oli mukanaan upeita
valikoimia puutarhansa kauneimmista lehdistä ja kukkasista. Kumman elävästi mieleen
palautuivat ne kesäiset päivät, jolloin vaelsimme puutarhoissamme ja valitsimme
suosikkejamme prässin puristukseen.

Korttien taustapapereita ja erilaisia koristeita valittiin huolella, sommiteltiin erilaisia asetelmia
korttipinnalle ja pohdittiin tekniikan jos toisenkin käyttöä apuna.
Yllättäen jokin vanha kirjan sivu näytti hyvältä kuivatun kasvin taustana. Johanna vinkkasi, että
esim. kierrätyskeskusten ilmaiskirjoja voi hyvin käyttää tähän tarkoitukseen. Kannattaa kuitenkin
aina tarkistaa, mitä tekstissä lukee...
Johannan lisäksi iltaa oli emännöimässä Joanna Halonen Fiskarsilta. Hän esitteli meille jos
jonkinmoista laitetta ja vimpainta, joilla korttien teko on yhtä juhlaa. Useimmat meistä eivät ennen
tuota iltaa olleet tienneetkään monista Fiskarsin askartelutuotteista.

Puutarhanaisten puheenjohtaja Leena Luoto katsoo, kun Joanna näyttää eri laitteiden tomintaa.
Leena puolestaan oli ottanut mukaansa laminointitaskuja ja laati niiden sisään aivan ihastuttavia ja
näyttäviä pöytätabletteja.
Lävistäjät ja kuvioleikkurit olivat hyvän tuotekehittelyn tulosta ja siteen käteen sopivia. Niitä ei
tarvinnut puristaa käsi kipeänä ja otsa rypyssä vaan tavallinen kunnon ote riitti. Tuloksena syntyi
siistejä kuvioita, joita saattoi liittää korttien pintaan kohokuvioina tai miten halusi.

Johanna Vireaho jatkoi sitten vielä leimaustekniikoiden tarkemmalla esittelyllä. Leimasimilla voi
tehdä hyvinkin erilaisia kortteja ja käyttää kekseliäisyyttään rajattomasti.

Kun leimailun tekniikoihin lisätään lämpöelementti, niin leimailu lennähtää aivan uusiin
sfääreihin. Muutamalla leimalla ja leimasintyynyllä pääsee jo yllättävän hyvään alkuun.

Kuultuamme niin paljon kaikista mahdollisuuksista alkoi tuo yksi arki-ilta tuntua varsin vähäiseltä
ajalta kaiken sen tekemiseen, johon mieli jo paloi. Monta ihastuttavaa korttia saimme toki
aikaiseksi ja tuumasimme, että kokonainen päivä pitäisi olla rauhallista aikaa korttien tekoon
kaikkien hyvin välineiden äärellä. Välillä kävimme myymälän puolella hakemassa sopivaa
nauhaa tai korttipohjaa, ja sitten jatkoimme taiteellisten sommitelmiemme tekoa.

Useimmat meistä käynnistyivät hitaanlaisesti uusien asioiden äärellä. Mutta kun
korttimoottori oli kerran käynnistynyt, sitä ei meinannut saada pysähtymään...

Jos lopuksi vielä uskalsi lähteä kävelemään erästä Sinellin vaaleaa käytävää skräppäystä
katsomaan, oli todella rohkea. Sillä silloin tuli lähteneeksi tielle, jolta ei enää ole paluuta. Näin
naiset skräppäämässä, katsoin upeita valmiita sivuja ja tiesin siltä seisomalta, että tässä oli uusi
harrastukseni. Joka kuukauden ensimmäinen maanantai kello 16! Päätös syntyi sekunneissa,
mutta tekemisen into on jo täydessä roihussa.
Puutarhanaisten askarteluillan sato oli ... satumainen!
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