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ALKUpiste, 
vapaan kirjonnan ryhmä

Vapaan kirjonnan ryhmä on osa kult-
tuuriyhdistys ALKUpisteen toimintaa. 

Piuhat sekaisin on jo ryhmän toinen 
kirjontaprojekti. Ensimmäisen tee-
mana oli Hyvä ja paha tieto, ja sillä 
osallituttiin viime keväänä Olohuone 
-kaupunkitaidetapahtumaan. 

Piuhat sekaisin -projektissa käsitellään kirjonnan keinoin omaa 
elämää sivuavaa problematiikkaa ja sen suhdetta ympäröivään maailmaan. 
Hahmotamme omaa paikkaamme alati muuttuvassa maailmassa, jossa 
mikään ei tunnu enää olevan omissa käsissä. Hitaan tekemisen kautta pyri-
tään saamaan jonkinlaista otetta – ja ehkä saamaan ne piuhatkin jonkinlai-
seen järjestykseen, vaikka sitten kapinahengessä.

Kirjontaryhmään osallistuu kymmenkunta aikuista, osa varttuneempia, 
joilla ei juurikaan ole aiempaa kokemusta kirjonnasta tai käsitöistä yleensä-
kään. Tärkeä osa projektia on hidas eteneminen, aiheen herättämä juttelu 
ja asioiden pohdinta. Kaikki me elämme enemmän tai vähemmän samassa 
epävarmuuden tilanteessa ja tarvitsemme ihmisten, toistemme apua.

ALKUpiste on toiminut pian pari vuotta. Sen 
tarkoitus on edistää omaehtoista kulttuurihar-
rastusta ja kehittää uusia toimintamalleja vuo-
rovaikutuksessa syntyvien ideoiden pohjalta. 

www.alkupiste.org     

Näyttelyn ripustuksesta vastasivat 
Tuula Bergqvist, Terhi Tammila, Jaana Helin ja Riitta Liede 



Heikki Kukkonen
Kaviaarit on syöty  

Yli 100 vuotta käytössä olleiden astiapyyhkeitten muistiin on 
syöpynyt kuvia niin juhlahumusta kuin arjen repaleisuudesta. 

 

Riitta Liede 
Räjähtävää / Explosive 

Tansaniassa koulutetaan rottia miinakenttien raivaajiksi. 
Ne haistavat ja osoittavat räjähteiden sijainnin, jonka 

jälkeen räjähteet puretaan turvallisesti. Rotan kevyt paino ei 
laukaise niitä. Palkka on kohtuullinen, banaania ja pähkinöitä. 

Ei siis kannata väheksyä ketään, 
sillä väheksytyistä voi tulla ihmiskunnan pelastajia.

Leena Heino 
Lapsuuden loppu

Lasten kärsimys sodan ja väkivallan keskellä järkyttää. 
Pari vuotta sitten kirpputorilta ostamani liikuttavat lasten 

tossut saivat uuden elämän tämän projektin kautta. 
Aihe nostatti  kuitenkin eettisen ristiriidan: miten lasten kär-

simystä voi kuvata kunnioittavasti ja sopivasti, ettei se ole 
liian raakaa tai loukkaavaa - ja voiko sitä ylipäätään kuvata?  

ALKUpiste, vapaan kirjonnan ryhmä
teokset: 

Riitta Liede 
Vaikka vaikea ois

Joskus riittää, että saa kiinni vaikka vain yhdestä langasta.  
Olen kokenut sen monta kertaa omassa elämässäni, ja ollut 

siitä suunnatoman kiitollinen. 
Teksti on peräisin lapsuuden muistokirjani värssystä.



Eila Hannula
Untani on häiritty

Jaana Helin
Näytös voi olla arvaamaton  

Ulla Halkola
Mitä hittoa! 

Viime vuosi ja tämä alkuvuosi ovat olleet niin maailmassa 
kuin omassa mielessä kaaottista aikaa. Tuutin täydeltä ta-
pahtumia ja tilanteita, jotka nostattavat kiukkua, kapinaa ja 
riittämättömyyttä omiin ja läheisten mahdollisuuksiin toimia 
hyvän elämän puolesta. Suuret asiat ovat murroksessa ja 
oman elämän piuhat turhan usein sotkussa. Turhauttavia 
tilanteita pakkautuu päälle tiuhaan. Hitto soikoon, sanon 
minä ja kirjon tunteeni mustalle huovalle. Yritän leppyä, 

yritän ymmärtää! Olen realisti, vaadin yhä mahdottomia. 
Eläköön rauha ja rakkaus!

Leena Lyysaari
Madame Alzheimer

“En tiedä onko ilta vai aamu, syksy vai kevät, tiistai vai 
perjantai. Elän hetkessä.”

Alzheimerin alkuvaheessa ajantaju häviää ja lähimuisti 
heikkenee. Keskivaiheessa paikantaju katoaa, mutta 
myös sairauden tunne häviää. Potilas elää hetkessä 

vailla vaihtoehtoja, koska muuta ei muista. Ovi muistiin 
sulkeutuu vähitellen, mutta portti järkeen ei sulkeudu 

samanaikaisesti. 
Vuosittain Suomessa todetaan noin 12.000 uutta Alzhei-

mer-sairaustapausta ja määrä kasvanee lähivuosina.



Arja Pasila, 65
Lempeä, kipuja vai kirjailua?

Pelistä katsovat aamuisin vastaan elämänkokemuksen 
muovaamat kasvot, joita joskus on vaikea tunnistaa omikseen. 

Mutta vaikka ruumis vanhenee, mielen siivet kohottavat joka päivä 
toteutumattoman tavoitteluun. Kipulääkkeiden ja hormonikorvaus-

hoidon tasapainottama arki jää silloin auttamatta piuhat 
sekoittavan elämisen vimman jalkoihin.

Tiina Vainio
Toiset aivot 

Sanotaan, että ruuansulatuselimistömme on toiset aivomme. 
Haluan korostaa tämän hienosti toimivan systeemin merkitystä 

ja kirjoin taivaansinellä pitsisen alushamosen rintamukseen 
vatsalaukun ja suoliston helmiäislangoin. 

Kati Helin 
Mustarastas laulaa sitten myös keväisin

Terhi Tammila
Tervetuloa hyvyys

Kipeiden vaiheiden jälkeen hyvyyden kokemus 
synnyttää poreilevan pulppuilevaa iloa. 

Tuula Bergqvist
Hommage à Judith Scott ja Anna-täti



Tukholman luovat kirjojat 
 
Tukholman luovat kirjojat -yhdistys innostaa ihmisiä luo-
vaan kirjontaan, järjestää koulutusta ja kursseja sekä levit-
tää tietämystä kirjonnasta taidemuotona.  Mukana on niin 
alan ammattilaisia kuin iloisia amatöörejä.  

Yhdistys tekee mielenkiintoista yhteistyötä eri museoiden kanssa. 
Teemat valitaan museon aihepiiristä ja lopuksi pidetään näyttely muse-
ossa, joka tarjoaa myös työtilat kirjojille projektin aikana. Yhteistyötä on 
tehty Tukholman käsityömuseon, keskiaikamuseon, etnografisen mu-
seon ja kaupunginmuseon kanssa. Suurin osa täällä olevista töistä on 
peräisin kaupunginmuseon näyttelystä, jonka teemana oli “Tukholman 
varjopuolet sadan vuoden ajalta”. Ensi syksynä on vuorossa yhteistyö 
Tukholman Itä-Aasian museon kanssa. 

www.skapandebroderi.se   ----    FB: Skapande Broderi Stockholm

SKAPANDE BRODERI STOCKHOLM
Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening som vill ut-
veckla och inspirera medlemmarna i fritt broderande och sprida 
kunskap om broderi som konstform.

I föreningen finns textillärare, textilkonstnärer, medlemmar som gått kurser i olika broderitek-
niker, tillsammans med många glada hängivna amatörer. 
Vi har samarbetat med tre olika museer och Slöjd Stockholm på Länshemslöjden sedan 
starten 2012. Det har varit inspirerande och utvecklande för alla parter. Vi har fått nya motiv-
kretsar, har fått visa upp våra verk och museerna har fått levande aktiviteter och många nya 
besökare.
Vi har tillbringat ett halvår på varje museum och broderat på plats 1gång/vecka och allmän-
heten har haft möjlighet att delta. På Stockholms Stadsmuseum inspirerades vi av utställ-
ningen ”Skuggsidan” om brott och kriminalitet i Stockholm under århundradena. Det blev 28 
verk som ställdes ut på museet. 
På Etnografiska Museet inspirerades vi av de 6000 föremål som tagits fram ur förråden till 
utställningen ”Magasinet”. Där ställde vi ut 48 verk. Medlemmar ur föreningen ledde också 
workshops för allmänheten.
Hösten 2015 var vi på Slöjd Stockholm på Länshemslöjden. Denna termin, på Medeltidsmu-
seet, är temat ”Medeltiden”. I augusti deltar vi i Stockholms Kulturfestival och ställer då ut 
våra verk på museet och instruerar allmänheten i broderi. Hösten 2016 planerar vi ett sam-
arbete med Östasiatiska Museet. Vi organiserar också 3-4 kurser per termin i olika broderi-
tekniker i samarbete med ABF, Arbetarnas bildningsförbund.
         Ingela Gréau 



Skapande broderi Stockholm 
teokset:

Gunilla Bauer 
Keskellämme / Mitt ibland oss 

Sain aiheen tekstiilityöhöni nykypäivän väkivallasta, rasistisesta 
yhteenotosta eräässä Tukholman lähiössä vuonna 2013. Ketkä ovat 
rikoksentekijöitä ja miksi? Uskallammmeko liikua vapaasti pimeyden 

tultua? Miten voimme kehittää yhteiskuntaamme niin, että voimme 
eliminoida nuorisomme/lastemme vihamielisyyden. Hehän ovat mei-

dän TULEVAISUUTEMME. On tärkeää ottaa kantaa NYT!!!!     

Texten på broderiet “säger allt”. En rasistisk sammandrabbning i en Stock-
holmsförort ( 2013) blev “underlaget” för min skildring av VÅLDET i sam-

hället av idag. Vilka är förövarna och varför? Vågar vi röra oss fritt efter 
mörkrets inbrott? HUR ska vi bygga upp vårt samhälle för att eliminera 

aggressionerna hos våra ungdomar/barn som är vår FRAMTID? 
Viktigt att ta ställning NU!!!

Heli Saarne 
Kodin salaisuudet / Hemmets hemligheter

Tein applikaation v. 2014 Tukholman kaupunginmuseon näyt-
telyn Skuggsidan innoittamana. Barnaja - lasten kurittaminen 

kiellettiin laissa ensimmäisenä Ruotsissa 1979, Suomessa  
vuonnna 1984. Nyt vuonna 2016 se on kielletty 48 maassa. 

Applikation som är gjord efter inspiration av utställningen Skuggsidan 
i Stockholms Stadsmuseum år 2014. Sverige var första landet i värl-
den att stifta lag för att förbjuda barnaga år 1979, i Finland förbjöds 

det år 1984. År 2016 är barnaga förbjudet i 48 länder. 

Heli Saarne
Mitä koruompelijan aivoissa liikkuu?/ 

Vad rör sig i brodösens hjärna? 
Tämän työn tein langanpätkien innoittamana. Olin kirjaillut 

koneella kuvan Runnin terveyskylpylän pohjakivistä. Ompeluko-
neen viereen oli kerääntynyt kasa langanpätkiä ja kun litistin ne 

kasaan, siitä muodostui koruompelijan aivot. 

Anneliese Frenssen
Ei ihmiskaupalle, hyväksikäytölle, insestille /

Nej till trafficking, övergrepp, incest 
Olin nähnyt elokuvan näistä tapahtumista, ja se järkytti minua kovasti. 

Siinä oli todella piuhat sekaisin maailmassamme! 
Hade sett en film om dessa händelser och blev stark berörd.

Det betyder en verklig trassel i vår värld! 



Lill Kinnegård  
Naisten sorron “musta laatikko” / 

Kvinnoförtryckets “svarta låda” 
Poisnaidut, myydyt, orjuutetut, lukutaidottomat, häväistyt, murhatut... 

TAISTOON KAIKKIEN NAISTEN OIKEUKSISTA 
- MAAILMAN TULEVAISUUDEN PUOLESTA!   

Bortgifta, sålda, könsstympade, analfabeter, skänade.. mördade..  UPP 
TILL KAMP FÖR ALLA KVINNORS RÄTT 

- FÖR JORDENS FRAMTID

Lill Kinnegård  
Talviniquab / Vinterniquab

Pohjoismainen neule kohtaa Itämaat. Suojaako kokovilla kylmyyttä 
vastaan? Kuka on nainen hunnun takana? Kun katsomme häntä 

silmiin, näemme oman peilikuvamme...    
Nordens stickning möter orienten. Ger helylle skydd mot kylan? 

Vem är kvinnan innanför slöjan? Ser vi in i hennes ögon 
speglas vi själva... 

Eva Douhan Lundkvist
Maaemo / Moder jord

Uudelleenkäytetyistä huovutustähteistä ja nailonsukasta 
tehty tehty veistos, joka on kirjailtu tähtipistoilla. 
Skulptur av återvunna tovade rester, nylonstrumpa

 samt broderad med stjärnstygn.

Eva Douhan Lundkvist
Kapinallinen / Rebell 

Uudelleenkäytetyistä huovutustähteistä ja nailonsukasta tehty 
veistos, joka on kirjailtu ristipistoilla ja ryijysolmuilla. 

Skulptur av återvunna tovade rester, nylonstrumpa 
samt broderad med korsstygn och ryaknutar.  

Eva Douhan Lundkvist
Pelon asumus / Rädslans boning

Aplikaatio ja teräslankarasteri.
Applikation och broderi i ståltrådsraster.

Eva Douhan Lundkvist
Surutyö / Sorgearbete

Aplikaatio ja teräslankarasteri. 
Applikation och broderi i ståltrådsraster.



Ingela Gréau 
PRO PARVULIS DEO GRATIAS

(Thank God for little boys)
Dokumenttifilmissä pari Belgian korkeinta katolista pappia 
- nyt 80-vuotiaita - tunnustavat kukin hyväksikäyttäneensä 

30-40 poikaa työvuosiensa aikana. Aikuistuneet uhrit kerto-
vat, miten tapahtumat ovat haavoittaneet heidän elämään-
sä. Vastaavaa on tapahtunut kaikkialla maailmassa, mutta 

katoliset vastuuhenkilöt ovat vaienneet asiasta.    

I en dokumentärfilm erkänner två av Belgiens högsta katolska 
präster, som nu är i 80-års åldern, att de utnyttjat 30 – 40 pojkar 
var under sina verksamma år. Deras nu vuxna offer berättar om 
hur dessa handlingar skadat dem för livet. Det har skett i tusen-
tals fall världen över, men har tystats ner av kyrkans ansvariga.

Ingela Gréau 
Yksin jäljellä / Ensam kvar 

Yksinäinen joutsen ui Trekantenin järvessä. Ihmiset heittävät 
järveen roskaa, jota joutsenet syövät  - ja jonka seurauksena 

kaikki pikkujoutsenet kuolivat pari vuotta sitten. 
En ensam svan simmar i sjön Trekanten. Människor slänger så 

mycket skräp och svanarna äter allt de kommer åt. 
Sedan ett par år har alla ungar dött.

Ingela Gréau 
Hyväksikäyttö lapsena - prostituutio

Keskusteluapua prostitutioiduille Göteborgissa tarjonnut terapiaryhmä havaitsi, että 
75 % heistä oli kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä lapsena. Hyväksikäyttöön oli liitty-
nyt shokinomainen järkkyminen ja lamaantuminen ja se oli vaikuttanut erittäin negatii-
visesti heidän kuvaansa sekä itsestään, miehistä, että seksuaalisuudesta. 70 % sanoi 

lapsena koetun hyväksikäytön vaikuttaneen siihen, että heistä oli tullut prostituoituja. 

Övergrepp i barndomen – prostitution
Prostitutionsgruppen i Göteborg, som erbjöd prostituerade kvinnor terapeutiska samtal, 

bedömde att 75 % av dem hade utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. De hade då 
blivit skräckslagna, chockade och känt sig totalt maktlösa. Dessa övergrepp hade en mycket 

negativ inverkan på deras självbild och hur de såg på sexualitet och män. 
70 % rapporterade att övergreppen påverkat att de börjat prostituera sig. 

Det finns stora likheter mellan incest och prostitution. Barn luras eller mutas till sexuella 
handlingar, erbjuds mat, pengar eller skydd för att hålla tyst. Sexuella övergrepp mot barn 

kan därmed förstås som prostitution. Förövarens objektifiering av barnet, hans rationalisering 
och förnekande liknar köparens i prostitutionen



Asta Levinson Persson    
Uhri uhrataan / Offren offras

Teos osallistui näyttelyyn Tukholman kaupunginmuseossa ja 
se käsittelee naisten haavoittuvuutta yhteiskunnassamme. 

Tavlan Offren offras var med på Stadsmuseet som en tavla 
om kvinnors utsatthet i vårt samhälle. 

Synnöve Falk
Hän on kuollut / Hon är död

Olen 60-vuotias koulukirjastonhoitaja ja asun Tukholman Södermalmilla. 
Rakastan kaikenlaisia lankoja. Eniten rakastan kangaspuiden lankoja, 

mutta kutominen ei ole mahdollista juuri nyt, joten teen koruompelutöitä. 
Ja neulon - siihenhän tarvitaan myös lankaa. 

Jag är en 60-årig skolbibliotekarie bosatt på Södermalm i Stocholm. Jag älskar 
ALLA  trådar. Mest älskar jag trådar i vävstol men för tillfället har jag inte tillgång 

till någon sådan så broderar jag istället. Och stickar också- det är ju också trådar. 

Carin Nordlund
Lehti - Blad / Intohimo - Passion

Silkkikin on tässä repaleista ja palanutta...  
Ajatuksenani on ollut lähestyä kaikkein kielletyintä, 

tärvellä kangasta sen sijaan, että käyttäisin jokaisen 
pienen kangaspalasen vaatteiden ja muun hyödyllisen 

tekemiseen. Siihen minut kasvatettiin, ja se on ollut 
koko elämäni johtolanka.  

Även här är sidenet bränt och trasigt.
Utgångspunkten till bilderna är att utforska det mest förbjud-
na, att förstöra tyg. Istället för att vända på varje liten tyglapp 
för att kunna göra kläder och andra nyttoföremål av. Så som 

jag blev uppfostrad till och som varit min ledtråd hela livet.

Elisabeth Lundqvist
Virrat / Strömmarna

Veden ehtyminen ja kuivuus johtavat ruuan ehtymiseen, mistä taas 
seuraa konflikteja ja sotia. Kuulemme pakolaisvirroista Eurooppaan, 

jossa heidät otetaan vastaan piikkilanka-aidoin. Ihmisten muodos-
tamista pelastuskäytävistä on tullut uusi käsite. Miten tämä liittyy 

meihin? Kuivuudet, palot, myrskyt ja tulvat juontuvat ilmastonmuu-
toksesta, joka on seurausta meidän elämäntavastamme. Osaltamme 

olemme siis vastuussa näistä pakolaisvirroista.     
Vattenbrist och torka leder till matbrist som i sin tur leder till konflikter och krig. Folk flyr. Vi hör på 
radion hur flyktingströmmarna tar sig genom Europa. Länder motar bort strömmen med taggtråd. 

Mänskliga korridorer blir ett nytt begrepp. Vad har vi med detta att göra? Jo torka, bränder, stormar 
och översvämningar har sin grund i klimatförändringarna som vår livsstil orsakar. Det betyder att det 

är vi som skapar flyktingströmmarna.


