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VIIKONVAIHDE
Maaseudun Tulevaisuus

TEE ITSE

KANSALAISTAIDOT

Opettele nämä: käsityön ja vaate-
huollon kansalaistaidot
Käsinompelun alkeet: langan pu-
jottaminen neulaan, solmun teko, 
kankaiden yhdistäminen ommellen, 
parsinnan alkeet ja napin ompelu.
Koneompelun alkeet: esimerkiksi 
lahkeiden lyhentäminen ja farkkujen 
paikkaaminen koneompeleella.
Materiaalien ja korjaamisen perus-
teet: kohtele materiaaleja niiden 
vaatimalla tavalla. Korjaa ja ennakoi 
kulumista. Opettele huoltamaan, 
pesemään ja säilyttämään oikein: 
suurin osa vaatteen ekologisesta 
jalanjäljestä syntyy pesemisestä.
Kansalaistaitoihin kuuluu myös 
luottamus ammattilaisen apuun 
esimerkiksi vaativissa korjaustöis-
sä, muodistamisessa ja jalkineiden 
korjauksissa.

Vaatteiden kertakäyttökulttuuri on 
vääristänyt käsityksen tekstiilien 
laadusta, kurjistanut vaateteollisuuden 
työolot ja aiheuttanut ympäristötuhoja. 

Jokaisen vaatteen valmistaminen 
vaatii luonnonvaroja ja ihmisen käsin 
tekemää työtä. Vaatekaapin järjestä
minen ja tyhjentäminen kirppikselle 
voi olla muodikasta elämänhallintaa, 
mutta ekologista se ei ole. 

Perustamamme Korjaussarja
kollektiivi tarjoaa lääkettä kulutus
juhlan jälkeiseen krapulaan. On tär
keää tiedostaa, että vaatteet eivät ole 
kertakäyttöisiä. Muutos on helpointa 
aloittaa omasta vaatekaapista. 

Miten maailma sitten pelastuu 
parsimalla? Eettinen ja ekologisesti 
kestävä vaatevarasto syntyy harkin
nasta ja huoltamisesta. Kunnioitta
malla vaatteitasi kunnioitat myös 
heitä, jotka ne ovat tehneet.

Korjaussarjakollektiivi sai alkunsa 
viime vuoden huhtikuussa Vaate
vallankumouksesta, jota vietetään 
Bangladeshin tekstiilitehtaan Rana 
Plazan romahtamisen ja sen yli 1 100 
uhrin muistoksi.

Kollektiivi on yhteisö, johon 
kuuluu käsityötieteen opiskelijoita ja 
vaatetusalasta kiinnostunutta väkeä.

Tavoitteena on edistää kestäväm
pää pukeutumiskulttuuria jakamalla 
vaatteiden rakastamisen ilosanomaa. 
Toiminnan ytimessä ovat erilaisissa 
tapahtumissa järjestettävät, kaikille 
avoimet ja ilmaiset Vaatehuoltoase
mat. Lisäksi kollektiivi kirjoittaa 
yhteistä blogia. 

Korjaussarja tarjoaa mahdolli
suuden verestää käsityön kansalais
taitoja, joiden avulla voi muuttua 
vaatteiden passiivisesta kuluttajasta 
aktiiviseksi käyttäjäksi.

Kirjoittajat ovat Korjaussarjakollektiivin 

jäseniä. 

blogi: korjaussarjakollektiivi.wordpress.com

Maailma pelastuu parsimalla

Helena Hämäläinen (vas.) ja Anu Kaarina Hämäläinen opettavat tärkeitä kansalaistaitoja: vaatteiden korjausta.

Kestävä vaatevarasto 
syntyy harkinnasta ja 
huoltamisesta. Uudessa 
juttu sarjassa Korjaus-
sarjakollektiivi opastaa, 
miten vaatteen elämää 
jatketaan.

Muutos 
on hel
pointa 
aloittaa 
omasta 
vaate
kaapista.

KARI SALONEN

Kannattaa säästää 
vaatteen mukana tulevat 
varanapit ja kiinnittää 
heiluvat napit uudelleen 
ennen kuin ne putoavat ja 
katoavat. Paljon käyte-
tyissä vaatteissa myös 
napinlävet voivat kulua. 
Rispaantuneen napinläven 
voi pelastaa ompelemalla 
sen reunojen ympäri tihei-
tä pistoja.
Tässä ohjeessa neuvottu 
tapa sopii esimerkiksi 
housujen ja paitojen 
nappien ompelemiseen. 
Talvivaatteissa ja neule-
takeissa käytetään usein 

Näin ompelet napin

ANU KAARINA HÄMÄLÄINEN 
HELENA HÄMÄLÄINEN

kantanappeja. Ne ommel-
laan vastaavasti, mutta 
ilman kaulaa.

1. Tarkista ensin, että 
nappi sujahtaa helposti 
napinlävestä, mutta ei ole 
liian pieni pysyäkseen 
kiinni. Tarkista myös 
napin oikea paikka. Pu-
jota noin 70 senttiä pitkä 
lanka neulaan, vedä neula 
langan keskelle ja solmi 
langanpäät yhteen hevo-
senhäntäsolmulla: lanka 
on kaksinkerroin. Merkkaa 
napin paikka pistelemällä 
lanka muutaman kerran 

kankaan läpi samasta koh-
taa. Langan solmu voi olla 
vaatteen oikealla puolella, 
se jää napin alle piiloon.
2. Hyvin toimiakseen 
nappi tarvitsee kaulan. 
Se antaa tilaa, jotta napin 
voi pujottaa napinlävestä. 
Kaulan saa aikaan laitta-
malla napin päälle tai alle 
neulan tai muun pienen 
tikun, jonka yli ompeleet 
ommellaan.
3. Ompele noin 5 pistoa 
napin reikien läpi, poista 
tikku ja vahvista kaula. 
Kierrä lankaa napin alle 
ommelten ympäri tai pis-

tele kahdeksikkoa ommel-
ten välistä, kunnes kaula 
on jämäkän oloinen. 
4. Pistä neula napin alta 
nurjalle ja päättele lanka: 
pistele muutaman kerran 
nurjalla näkyvien pistojen 
alta ja tee tarvittaessa 
solmu.
5. Tarkista vielä napin 
kohdistus. Napin oikea 
paikka vaakasuorassa 
napinlävessä on napin-
läven siinä päässä, joka 
on lähempänä vaatteen 
reunaa. Pystysuorassa 
napinlävessä nappi tulee 
läven yläosaan.
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