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LUKIJALLE
”Olisi kiva, jos juhlavuoden kunniaksi olisi jotakin erityistä.” pohdittiin Kasevassa vuoden 2016 
lopulla. Pohdiskelu liittyi edessä häämöttävään vuoteen 2017: juhlavuoteen, jolloin Suomi täyt-
täisi 100 ja Palveluyhdistys Kaseva 25 vuotta. Nämä sanat jäivät meidän molempien mieleen ja 
yhdessä aloimme tarkemmin mutustella lukuja 100 ja 25. Ja siitähän se kuuluisa ajatus sitten 
lähti.

100 vuotta täyttävän Suomen juhlavuoden teema oli ”yhdessä”. Siitä syntyi idea koko Kasevan 
yhteisestä projektista. Liikuntaa rakastavina ihmisinä ja monet siihen liittyvät tapahtumat ja pro-
jektit suunnitelleina halusimme tällä kertaa keksiä jotakin muuta. Pohdinnan ja tuuminnan myö-
tä innostuimme taiteesta ja sen valtavasta moninaisuudesta. Uskoimme, että taiteen eri keinoin 
kaikkien olisi mahdollista osallistua projektiin, ilmaista itseään ja kertoa tarinaansa. Halusimme 
tehdä taidetta mahdollisimman monella eri tavalla, mahdollisimman monenlaisissa ryhmissä ja 
mahdollisimman monia, erilaisia materiaaleja hyödyntäen. Muodostui ajatus kaiken kaikkiaan 
125:sta, Suomeen ja suomalaisuuteen tai Kasevaan ja kasevalaisuuteen liittyvästä taideteoksesta.  

Ajatus yhdessä tekemisestä ja yhteistyöstä eri yksiköidemme välillä lisäsi innostustamme enti-
sestään. Projektin toteutusta suunnitellessamme koimme ahaa-elämyksen myös taiteen synnys-
tä: ajattelimme, ettei taideteosten tekoon välttämättä tarvittaisi erikseen suunniteltuja taide-
työpajoja tai edes tietoa tai valmista ajatusta lopputuloksesta. Riittäisi nimenomaan yhdessäolo 
ja ”se hetki”. Taideteosten sijaan aloimmekin puhua 125 hetkestä ja niin raamit 100+25 hetkeä 
–taideprojektille olivat syntyneet.

Projekti on vaatinut lukuisia työtunteja, mutta se on myös antanut unohtumattomia koke-
muksia ja onnistumisen iloa. Vuoden 2017 aikana Kasevan eri yksiköissä taiteiltiin ahkerasti ja 
projektin myötä saimme seurata toinen toistaan upeampien hetkien valmistumista. Taiteilu ja 
yhdessä tekeminen ovat uudella tavalla hitsanneet meitä työntekijöinä yhteen asiakkaidemme 
kanssa. Meidän näkökulmastamme vielä itse tuotoksia upeampia ovatkin olleet juuri ne hetket, 
joiden aikana tuotokset ovat syntyneet. Hienointa koko projektin aikana on ollut asiakkaistam-
me huokunut innostus ja ilo hetkiä työstäessämme, yhdessä tekeminen sekä yhteisöllisyytemme 
kasvu.

Projekti huipentui marraskuussa Sukkulassa pidettyyn ”100+25 hetkeä” -taidenäyttelyyn, jon-
ka rakensimme pyörä- ja häkkivarastoomme. Näyttelyssä kaikki vuoden aikana työstämämme 
hetket olivat niin asukkaiden, läheisten, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden kuin muidenkin 
kiinnostuneiden nähtävillä. Näyttely oli avoinna kahden viikon ajan ja se keräsi kävijöitä yhteen-
sä 160.

Hetket eletään tässä ja nyt. Ne ovat ohimeneviä tilanteita ja tapahtumia, jotka seuraavat toinen 
toisiaan. Onneksemme ne eletyt ja koetut hetket, joita itse pidämme tärkeimpinä, jäävät elä-
mään muistoina mieliimme. 100+25 hetkeä -taideprojektimme hetket säilyvät muistojen lisäksi 
tässä kirjassa, johon kaikki hetket tarinoineen on koottu. 

Toivomme kirjan olevan inspiraation lähde alan toimijoille sekä mukava katselukirja asiakkaille. 
Yleisesti toivomme kirjan tuovan lukijalleen hyvää mieltä, iloisia ajatuksia sekä mahdollisesti 
myös oivalluksia ja ideoita. Lisäksi toivomme Projektissa mukana olleille toivomme kirjan he-
rättävän mukavia muistoja vielä vuosienkin päästä ja antavan mahdollisuuden palata hetkiimme 
yhä uudelleen ja uudelleen. 

Mukavia lukuhetkiä!
Marleena Leskinen ja Hanna Paavola
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1. hetki: ”Olen suomalainen” 

Taideprojektin ensimmäisessä hetkessä pohdimme Suomea ja suomalaisuutta. 
Asukkaidemme kanssa keräsimme ajatuksia siitä, mistä he kotimaassaan ovat on-
nellisia, kiitollisia sekä ylpeitä. Näistä ajatuksista kokosimme ajatuskartan kirjoit-
tamalla ne vaaleansiniselle kartongille.
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2. hetki: ”Suomalaisuutta kodissani”

Asukkaamme valitsivat kodeistaan esineitä, jotka heille jollain tavalla toivat mie-
leen Suomen tai joka heille kuvasti suomalaisuutta. Kuvasimme kaikki nämä esi-
neet asukkaidemme kommenttien kera ja kokosimme niistä valokuvien sarjan.

”Suomi on jääkiekkomaa.”

”Kaikki suomalaiset kannus-

tavat Leijonia!”
 ”Suomalaiset juovat pal-
jon kahvia. Mukin värikin 
muistuttaa Suomesta.”

 ”Tämä kulho on Suomen muotoinenkin. Se on mun kotimaa.”

”Perinteinen ja suosittu suo-malainen leipä!”

”Suomen Joutsen löytyy 

Suomen Turusta ja aikoi-

naan se oli mukana sodis-

sakin.”

”Suomalaisten keksimä tieto-
kone- ja pleikkapeli.”

”Jylhä itsenäisen Suomen symboli.”
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3. hetki: ”Vuodenajat” 

Yksi asukkaistamme pohti Suomea ja sen merkitystä eri vuodenaikojen kautta. 
Hän kirjoitti aiheesta tarinan, jonka pohjalta muut asukkaat kuvansivat tapahtumat 
upeaksi taideteokseksi.
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”Vuodenajat

Kun olin pieni tyttö, 
muistan mitä ensi kerran tein talvella: 
leikin lumipalloilla. 
Tapasin miehen, joka leikki lumisotaa kanssani ja 
se oli hauskaa. 

Kun kevät tuli, tapasin toisen miehen, 
joka opetti minulle kevään asioita. 

Kun kesä tuli, oli kuumapäinen mies, 
joka osti minulle jäätelöä. 

Kun syksy tuli, tapasin pojan, 
jonka kanssa uimme lehdissä. 

Oli outoa, että tapasin heitä kaikkia eri vuosina ja 
eri vuodenaikoina. He eivät vanhentuneet, 
vaikka minä vanhenin vuodenaikojen mukana. 

Kun olin vanha nainen, istuin tuolissani lukemassa. 
Nämä neljä miestä tulivat luokseni, ojensivat kätensä ja 
pyysivät minut mukaansa. 
Lähdin heidän mukaansa ja tunsin taas itseni nuoreksi, 
vaikka oloni oli aiemmin tosi väsynyt 
– ihan kuin olisin nukkunut. 
Ihan kuin olisin ollut ikuisessa unessa. 
Leikimme taas, niin kuin vanhoina aikoina, 
vuodenaikojen leikkejä.”
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4. hetki: ”Pirta”

Kasevan Pirta on asumispalveluyksikkö, joka sijaitsee Littoisissa aivan järven tun-
tumassa.

Pirta on vuosien saatossa muuttanut muotoaan aina tarpeen mukaan - välillä on 
purettu vanhaa ja taas rakennettu uutta tilalle.

Tällä hetkellä Pirta muodostuu yläkerran Viherpeipon, Pihlajan ja Keltasirkun ryh-
mäkodeista sekä alakerran Järvelän tukiasunnoista.

Pirta tarkoittaa myös kangaspuiden kaidetta, josta asuntolakin on saanut nimensä. 

Kuvassa oleva Pirta on ikuistettu Littoistenjärvellä syyskuussa 2016.
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5. hetki: ”Minun Suomeni”

Leikkelimme sanoma- ja aikakauslehdistä kuvia ja tekstejä, jotka asukkaidemme 
mielestä toivat mieleen Suomen tai kuvasivat jollain tavalla suomalaisuutta. Koko-
simme kaikki löytämämme kuvat ja tekstit suureksi kuvakollaasiksi.



14 100+25 hetkeä

6. hetki: ”Talvi”

Yksi asukkaistamme sävelsi itse musiikkikappaleen, joka hänelle kuvasti Suomen 
talvea ja luontoa. Kuvasimme yhdessä muiden asukkaiden kanssa sävellykselle 
luontoaiheisen musiikkivideon. 

Kirjaan on kerätty kootusti kuvia tekemästämme musiikkivideosta.
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7. hetki: ”Jäälippu”

Helmikuun pakkaspäivistä innostuneena hyödynsimme tässä hetkessä jäätä. Täy-
timme vanhoja maitotölkkejä vesivärein värjätyllä vedellä ja veimme tölkit yöksi 
ulos pakkaseen. Aamulla taiteilimme jäätyneistä tölkeistä Suomen lipun.  
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8. hetki: ”Heittomölkky”

Hetki syntyi asukkaan ideasta uusiokäyttää Halloween-juhlissa käytetyt, valkoiseksi 
maalatut kertakäyttömukit. Maalasimme valkeat kertakäyttömukit sinisillä kuvioilla 
ja asukkaamme keksivät luoda niistä mukavan sisäpelin talven pakkasille. 

”Pelin sisältö:

 l 15kpl purkkeja

 l 5 kpl kiekkoja

Pelin säännöt:

Pelissä on max. kaksi (2) pelaajaa.  Jokaisella pelaajalla on käytettävissä kaksi (2) 
kiekkoa ja yksi (1) bonuskiekko.

Purkit asetetaan pöydällä alla olevan kuvan mukaan. Jokaisella purkilla on oma piste-
määrä. Pelaaja asettuu kahden metrin (2m) päähän. Kumpikin pelaaja heittää kiek-
konsa + bonuskiekon ja yrittää saada mahdollisimman monta purkkia kaatumaan.  
Kaatuneiden purkkien pistemäärä lasketaan yhteen.

Voittaja on se, kumpi saa enemmän pisteitä.”
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9. hetki: ”Värejä lumella”

Maalasimme lumeen vesiväreillä sateenkaaren värejä. Inspiraation tähän työhöm-
me saimme aikanaan Kasevan Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletin tunnuskuvana 
olleesta värikkäästä sateenvarjosta. 
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10. hetki: 
”Sanoja Pirtasta”

Pyysimme Pirtan asukkaita poh-
timaan mitä Pirta tuo heille 
mieleen ja valitsemaan sitten 25 
sanaa, jotka heidän mielestään 
parhaiten kuvaavat Pirtaa. Yksi 
taitava asukkaamme kokosi nämä 
pirtalaisten keksimät sanat tau-
luksi tietokoneen WordArt-teks-
tinkäsittelytyökalua käyttäen.

11. hetki: 
”Sanoja Sukkulasta” 

Pyysimme Sukkulan asukkaita 
pohtimaan mitä Sukkula tuo 
heille mieleen ja valitsemaan 
sitten 25 sanaa, jotka heidän 
mielestään parhaiten kuvaa-
vat Sukkulaa. Yksi taitava asuk-
kaamme kokosi nämä sukkula-
laisten keksimät sanat tauluksi 
tietokoneen WordArt-tekstin-
käsittelytyökalua käyttäen.
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12. hetki: ”Sanoja Kiesistä”

Pyysimme Kiesin kävijöitä pohtimaan mitä Kiesi tuo heille mieleen ja valitsemaan 
sitten 25 sanaa, jotka heidän mielestään parhaiten kuvaavat Kiesiä. Yksi taitava 
asukkaamme kokosi nämä kiesiläisten keksimät sanat tauluksi tietokoneen Wor-
dArt-tekstinkäsittelytyökalua käyttäen.
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13. hetki: ”Varjokuvat”

Teimme yhdessä asukkaidemme kanssa heidän kasvoistaan varjokuvasiluetteja ja 
kokosimme ne kaikki yhdeksi suureksi taideteokseksi.
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14. hetki: ”Lasitaidetta”

Liiman ja elintarvikevärien avulla taiteilimme lasipinnalle kauniita sinisävyjä. Kaikki 
nämä upeat taulut kokosimme yhdeksi taideteokseksi.
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15. hetki: ”Runoja minusta, 
sinusta, meistä”

Kirjoittajaryhmä Tapiirin taitavat kirjoitta-
jat vierailivat yksiköissämme ja kirjoittivat 
asiakkaistamme hienoja runomuotokuvia. 

”Runomuotokuva on kirjoittajaryhmä 
Tapiirin Turussa kehittämä taidekonsep-
ti. Runomuotokuva syntyy kahdenkeski-
sessä kohtaamisessa. Muotokuvarunoilija 
katsoo kohdettaan, kirjoittaa näkemäs-
tään runon ja antaa sen lahjaksi kirjoite-
tulle ihmiselle. Malli voi olla paikallaan tai 
liikkeessä, puhua tai olla hiljaa. Kohtaami-
sen keskiössä on hyväksyvä katse.” - Kir-
joittajaryhmä Tapiiri

Kokosimme kaikki nämä runot yhteen ja 
teimme niistä kasevalaisten yhteisen ru-
nokirjan. 

Kiitos kirjoittajaryhmä Tapiirille upeista runoista ja Tarjalle kauniin kirjan kokoa-
misesta!
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16. hetki: ”Kalevala”

Kalevalan päivän kunniaksi viittomakielenohjaajaopiskelijamme suunnitteli taidep-
rojektiimme teeman mukaisen hetken. 

Asukkaat saivat suunnitella omia Kalevala-koruja ja väritellä Kalevala-aiheisia väri-
tyskuvia. Hetkeä työstäessä luettiin myös Kalevalan runoja, jotka kyseisistä kuvista 
kertoivat. 

Valmiista töistä kokosimme suuren Kalevala-kollaasin.
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17. hetki: ”Mä hiihdän”

Ajatus hetkeen syntyi Lahden MM-kisoista 2017. 

Askartelimme jäätelö- ja grillitikuista sukset sauvoineen, teimme laudasta ladun 
ja pahvista hiihtäjämme. Hiihtäjät saivat kasvonsa sen hetken kuumimpien hiihtä-
jien mukaan - etunenässä kisoissa maailmanmestaruuteen hiihtänyt Iivo Niskanen, 
totta kai. Ladun varteen kannustusjoukkoihin saatiin vielä ampumahiihtäjä Kaisa 
Mäkäräinen ja yhdistetyn entinen mestarimies Samppa Lajunenkin.

Hyvä Suomi ja hyvä meidän hiihtäjät! 
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18. hetki: ”Erilaiset kädet”

Painoimme eri värein kädenjälkiämme lumihankeen. Kädet väreineen kuvastavat 
meitä kaikkia kasevalaisia: meidän yksilöllisyyttämme ja erilaisuuttamme, mutta sa-
malla yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.
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19. hetki: ”Suomen rakastetuimmat laulut 
- aikamatka suomalaisessa musiikissa”

Asukkaamme pohtivat suomalaisia lauluja eri aikakausilta.  Yhdessä opiskelijamme 
kanssa ne koottiin yhteen laulukirjaksi. Laulukirja on ikään kuin aikamatka suoma-
laisessa musiikissa aina Juicen ja Hectorin hiteistä Robiniin ja Sanniin.
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20. hetki: ”Kaseva Suomen kartalla”

Hankimme Suomen ja Kaarinan kartat ja teimme niistä kaksi taulua: pienen sekä 
suuren. Yhdistimme taulut toisiinsa langalla.

Pienemmässä taulussa on koko Suomen kartta, johon Kaarinan kohdalle askarte-
limme pienen suurennuslasin. Isommassa taulussa puolestaan on kuvattuna tämä 
suurennuslasin näkymä, eli rakas Kaarinamme. Kaarinan karttaan merkitsimme 
Pirtan, Sukkulan ja Kiesin sijainnit sydämillä. 

Tällä hetkellä halusimme samalla symboloida kotikaupungin tärkeyttä.
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21. hetki: ”Kiesi”

Jo yli 20 vuotta toiminut Avoin kohtaamispaikka Kiesi on paikka Kaarinan keskus-
tassa, jossa sinulla on mahdollisuus kohdata ihmisiä, saada mielekästä sisältöä päi-
vään ja kokea onnistumisen iloa. Kiesin toimintaan voit osallistua maksuttomasti ja 
silloin kun sinulle sopii.

Ryhmät koostuvat niistä toiminnoista, joita kävijät ideoivat ja toivovat. Voit osal-
listua niihin halutessasi tai voit vain tulla viettämään aikaa Kiesiin. Käytössäsi on 
internet, voit lukea lehtiä tai pelata pelejä. Voit itse vaikuttaa toiminnan sisältöön ja 
retkikohteisiin oman kiinnostuksesi mukaan.

Kiesissä on kaksi ohjaajaa, joilta saat tukea ja ohjausta sekä halutessasi mahdol-
lisuuden kahdenkeskiseen keskusteluun. Voit nauttia edullisesti lounasta ja pientä 
purtavaa. 

Kaiken toiminnan perustana on vapaaehtoisuus, tasa-arvoisuus sekä yhteisöllisyys. 

Kieseillä tarkoitetaan vanhanaikaisia hevosrattaita.

Kuvan kiesipyörä on kuvattu Kaarinassa syyskuussa 2016.
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22. hetki: ”Laulun sanomaa”

Etsimme suomalaisia musiikkikappaleita, joiden sanoituksissa mainitaan joko Pirta, 
Sukkula tai Kiesi ja kirjoitimme nämä laulunpätkät jäätelötikuille. Syntyneet ”sa-
natikut” yhdistimme vanhojen c-kasettien, cd- levyjen ja mini-LP-levyjen kanssa 
tilataideteokseksi niin, että kukin yksikkö sai oman ”ääninauhansa”.
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23. hetki: ”Mökkisauna”

Yksi taitavista runoilijoistamme kirjoitti kauniin sauna-aiheisen runon. Hetki sai 
inspiraationsa suomalaisesta saunakulttuurista.

24. hetki: ”Saunan lauteilla”

Yksi asukkaistamme taiteili puuväreillä kuvan perinteisestä saunanäkymästä. Hetki 
sai inspiraation suomalaisesta saunasta.
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25. hetki: ”Meidän sauna”

Yhdessä asukkaidemme kanssa teimme saunan pienoismallin. Osa asukkaista ra-
kensi seiniä, osa askarteli minikokoisia shampoopulloja, saunakiulun, pesukukkia 
sekä muita tarpeellisia saunatarvikkeita ja taitava ompelijamme virkkasi vielä pyyh-
keetkin suihkutilan naulakkoon roikkumaan. Ja tokihan saunassa pitää olla sauna-
tonttukin!
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26. hetki: ”Vappu, lapsuuteni hevonen”

Yksi asiakkaistamme halusi jakaa kanssamme rakkaan lapsuusmuistonsa perheen-
sä Vappu-hevosesta ja kirjoitti meille siitä kauniin runon.

”Vappu, lapsuuteni hevonen”

Sinä olit isäni hevonen

lempeä ja nöyrä Suomenhevonen

Metsätyöt ja pellot sinä hoidit hyvin

pitkätkin matkat meni vain tovin.

Sinä tykkäsit juosta, raveissakin olit.

Talvessa reessä minä nauroin

kun kakkareen lunta kavioistasi sain.

Voi sitä hurmaa kun isä ohjakset minulle ojensi

aisakello kilkatti

lumi pöllysi ja vällyt lämmitti

karvalakkikin jonnekin lensi.

Nappulapyörä rattaissa

tulit kerran meitä poikia katsomaan

Kesäleirille Antiaisten

olin onnellinen ja tohkeissani

kun isä ja äiti niin somasti istui

kuin mustalaisten ruhtinas.

Ei muita tultu katsomaan 

rattaissa mustissa vetämänä hienon luodun

olit kylämme ainut hevonen.”
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27. hetki: ”Tuoksuvat rukiiset”

Hetki syntyi erilaisten tuoksujen sekä reikäleivän innoittamana. 

Liimasimme kahvipapuja, neilikkaa sekä kanelitangon palasia reikäleivän muotoisil-
le pahveille ja nostimme sitten valmiit ”leivät” mehiläisvahalla käsitellylle vartaalle.

Nämä ”tuoksuvat rukiiset” symboloivat suomalaisille tuttuja tuoksuja ja jäljittele-
vät ulkomuodoltaan entisajan tuvan katon vartailla säilytettyjä ruisreikäleipiä.
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28. hetki: ”String Art - Suomi”

Mukailimme hetkessä string artin eli lankakuvioinnin tekniikkaa. Naulasimme lau-
taan nauloja Suomen siluetin mukaisesti. Pingotimme sitten kahta eri väristä lan-
kaa naulasta naulaan ja saimme aikaan kauniin sinivalkoisen Suomi-taideteoksen.
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29. hetki: ”Värikästä väkeä”

Piirsimme kartongille kuvioita tusseilla, väri- ja kuulakärkikynillä. Väritetyn pohjan 
päälle leikkasimme Taidepiirin vuoden 2016 kalenterista palasia ja liimasimme ne 
osaksi työtä.

Värikästä väkeä syntyi yhteistyössä työntekijöiden ja asukkaiden kanssa. Työ sym-
boloi sitä iloa ja hyvänolontunnetta, jota yhdessä tekeminen ja yhdessä eläminen 
meille kasevalaisille, niin työntekijöinä kuin asukkaina, antaa.
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30. hetki: ”Urheilukuutio”

Hetki syntyi suomalaisten urheilijoiden innoittamana. Listasimme tunnettuja ja 
menestyneitä suomalaisia urheilijoita sekä suomalaisille tärkeitä urheilulajeja, et-
simme niistä kuvia ja liimasimme ne sitten pahveille. Vanhoista cd-koteloista ra-
kensimme kuution, jonka kaikki sivut päällystimme näillä kuvapahveilla. 

Kuutio on kunnianosoitus sekä menneille että nykyisille Suomen urheilun tähdille.
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31. hetki: ”Tupsukori”

Asukkaamme tekivät ihania pehmotupsuja sinistä ja valkoista lankaa käyttäen. 

Yksi taitavista asukkaistamme virkkasi vielä valkoisista matonkuteista korin ja näin 
Suomen lunta ja järviä symboloiva sinivalkoinen tupsutyömme oli valmis.
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32. hetki: ”ONNEA!”

Hetken tekemiseen osallistui asiakkaita ja työntekijöitä niin Pirtasta, Kiesistä kuin 
Sukkulastakin. Väritimme, maalasimme, piirsimme ja kirjoitimme korttipohjille eri-
laisia taideteoksia ja yhdistimme sitten kaikki nämä 84 korttia riippumaan kiinni 
toinen toisistaan. Korteista muodostuu yksi suuri syntymäpäiväkortti, jossa me 
kaikki yhteisesti toivotamme onnea 100 vuotta täyttävälle Suomelle sekä 25 vuot-
ta täyttävälle Kasevalle.
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33. hetki: ”Kukkia Kasevalle”

16. huhtikuuta 2017 tuli kuluneeksi tasan 25 vuotta siitä, kun Palveluyhdistys Ka-
seva ry perustettiin. 

Sen kunniaksi julkaisimme hetken, joka oli tervehdys entiseltä pitkäaikaiselta toi-
minnanjohtajaltamme Pirkko Heinolta sekä yhdistyksen kunniapuheenjohtajalta 
Anja Rinta-Jaskarilta.

”Palveluyhdistys Kaseva ry perustettiin tasan 25 vuotta sitten 16.4.1992 nimellä Kaa-
rinan seudun vammaisten palveluyhdistys ry. Neljännesvuosisadan aikana yhdistys on 
rakennuttanut Asumispalveluyksikkö Pirtan Littoisiin ja Asuntoryhmä Sukkulan Hem-
milänkadulle. Kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja on nyt yhteensä 50.

Avoin kohtaamispaikka Kiesi avasi ovensa neljä vuotta yhdistyksen perustamisen jäl-
keen 16.4.1996. Tänä päivänä Kiesi edustaa yhtä palvelumuotoa kaarinalaisessa mie-
lenterveystyössä.

Raha-automaattiyhdistyksen (nyk. STEA) tuella yhdistys on toteuttanut kahdeksan ke-
hittämisprojektia, joista kaikista on jäänyt pysyvää toimintaa kaarinalaiseen vammais- 
ja mielenterveystyöhön. Uusimman projektin Cafe Puntari avasi ovensa 16.3.2017.

Kunniapuheenjohtaja Anja Rinta-Jaskari ja pitkään toiminnanjohtajana toiminut, 
helmikuussa eläkkeelle siirtynyt Pirkko Heino haluavat kukkakimpun kera onnitella 
yhdistystä todella merkittävästä ja ihmisläheisestä työstä sekä toivottaa menestystä 
tuleville vuosille ja uusille haasteille.”
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34. hetki ”Lennä, lennä leppäkerttu”

Askartelimme pahveista leppäkerttuja, tarkemmin sanottuna seitsenpistepirkkoja, 
jotka ovat Suomen kansallishyönteisiä. Mustasta pahvista teimme leppäkertuille 
vartalot ja punaisesta leikkasimme niille siivet. Lopuksi liimasimme kertuille vielä 
pisteet - tietysti seitsemän jokaiselle.
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35. hetki: ”Suomen kauneimmat sanat”

Hetken pääosassa on rakas suomen kielemme. Mietimme yhdessä ja keräsimme ylös asi-
akkaidemme mielestä suomen kielen kauneimpia sanoja. Liimasimme sanat pahveille ja 
naruilla liitimme pahvit toisiinsa roikkumaan vanhasta kranssipohjasta. 

Yksi asiakkaistamme kirjotti vielä ”Aja illalla hiljaa sillalla” -nimisen tarinan, joka sisältää 
kaikki nämä keksimämme kauniit sanat.

”Suomen kielen kauneimmat sanat 

Äiti oli mietteissään aamulla, hän oli nähnyt unta pilvilinnasta. Unessa oli mukana myös naapurin turi-
nanainen, joka kantoi aina kissaansa mukana. 

Hän oli polvistunut ristille, unessa kissa oli poistunut tähdeksi taivaalle. Laskimme kissan haudalle 
orvokin. Onneksi se oli vain unta. 

Yöpöydällä oli lapsen puoliksi syöty Panda-suklaalevy. Rakas lapseni, kaunis kuin kukka. Mietin päiväl-
listä, keittoon voisi laittaa naurista, on mulla salaattiinkin retiisiä. Mummulta saatu rukki yksinään olo-
huoneen nurkassa odotti kehruuta. Vanha taulu seinällä, jossa pieni poika purjehti laineilla. No, mietteet 
sikseen, päätin jo illalla, että tänään lähden pyöräretkelle. Päätin mennä jokirantaan päin. Muistin äitini 
vanhan lauseen: Aja illalla, hiljaa sillalla. Muistin ottaa mobiililaitteeni mukaan. Laitoin sen kuitenkin 
äänettömälle. Ajaessani ajattelin, että olisi joskus kiva nähdä Riemukaari, tuskin kuitenkaan koskaan 
pääsen sinne asti. Muutama pääsiäispupu loikki vastaan, lapsilla oli hauskaa puputamineissaan. Tuli 
mieleeni kotona nököttävä rukki, pitäisiköhän sitä kokeilla?

Taas päässä aivomyrsky, tuhat välilehteä auki, mietteissäni kuljin. Joku äijä ajoi hiljaa vastaan, sen silmät 
oli kuin pienet silmut, raolleen, mahtoiko eteensä nähdä. 

Olin pyöräillyt jo pitkän matkan, huomasin olevani jo melkein Ruissalossa. Muistin, miten lapsena haa-
veilin pääseväni keräämään hillaa. Jostain kauempaa kuului puron solina. Varsinainen haaveilijahan mä 
olin aina ollutkin. Oikea Suomenneito, mä vai? No, ehkei sittenkään. Mun helmikori meni rikki ja putosi 
asfaltille. Hyvä juomatauko, pysähdyin nostamaan koruni ja join vettä. Olipa kova jano. Linnun sulka 
leijaili ohitseni, kevättuulen lämmin henkäys lennätti sulkaa. 

Pääsin perille Ruissalon rannalle. Olipa pitkä matka. Katseltiin joskus kuuta tällä samalla rannalla ja 
muistin miten suutelit mun suuta. Puissa kasvoi naavaa joten nämä metsät olivat hyvinvoivia. 

Kiitos myös laulujoutsenelle, joka oli puolisonsa kanssa uintiretkellä. Katselivat minua ja minä heitä. 
Linnut lensivät ja nauttivat keväästä. Leivonen lauloi sulosti. 

Haluaisin joskus nähdä revontulet ja Lapin ruskan. Rakastin myös vesiputouksen pauhua. Pääskysestä 
ei päivääkään, sitä odotellessa. Silkkinen sieluni nautti hiljaisuudesta. Taivas oli lähes pilvetön. Mulla oli 
mansikoita mukana, ihanan makeita. 

En ole koskaan nähnyt edes kuukkelia, mitenköhän se laulaa. Taas tuulen henkäys lennätti pientä höy-
hentä. Se oli kevyt kuin pumpuli. 

Lähdin ajamaan kotiin päin. Olin luvannut naapurin turinatädille, että vien hänet aamukirkkoon. Voi 
elosalama sentään, mulla oli pitkä matka kotiin. Veri varmaan hyytyisi ennen puoliväliä, mutta päivä oli 
antoisa sinisen taivaan alla. Turhaa kitinää, en mä enää mikään vauva ole. Tuli mieleen laulu rahkasam-
maleesta. Sydän pamppaillen kuljin kotiin päin. Muutama muori taivalsi vastaan rollaattorit viuhuen. 

Viulusoittaja katolla, mistäköhän sekin taas tuli mieleeni. 

Ihanat ruusutarhat kasvihuoneen kupeessa. Kuun sirppi alkoi jo häämöttää taivaalla. Koti alkoi olla jo 
lähellä. Ajoin jo kulttuurikeskuksen ohitse. Alkava kevät, vain muisto syksystä. Huomenna taas Kiesiin. 
Nukkainen paita päällä. Tein illalla setsuurivoileivän. Violetti yöpuku päällä ja lilat sukat.” 
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36. hetki: ”Suurella sydämellä I”

37. hetki: ”Suurella sydämellä II”



43100+25 hetkeä

38. hetki: ”Suurella sydämellä III”

23.–30.4.2017 vietettiin Suomessa sydänviikkoa. Sydänviikolla 2017 korostettiin 
jaksamisen, ihmissuhteiden ja myönteisten tunteiden merkitystä elämässä.

”Suurella sydämellä” -hetket ovat kaikki sydän-aiheisia valokuvia viikon teeman 
kunniaksi. Valokuvat on otettu syksyllä 2016.
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39. hetki: ”Syntymäpäivämuffinssit”

Leivoimme muffinsseja ja koristelimme ne iloisen juhlavasti, syntymäpäiväteemaan 
sopiviksi. Kuvasimme lopuksi muffinsseista hauskan videon. Video on herkullinen 
onnentoivotus Suomelle ja Kasevalle juhlavuoden kunniaksi, sillä mitä synttärit 
olisivatkaan ilman herkullisia tarjoiluja!

Kirjaan on koottu kuvasarja tekemästämme videosta.
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40. hetki: ”Kauneimmat niistä sinulle annan”

Teimme keväisen keltaisen kukkakimpun lahjaksi 100-vuotiaalle Suomelle ja 
25-vuotiaalle Kasevalle. Pyöritimme keltaista lankaa vihreän piipunrassin ympärille 
haarukkaa apuna käyttäen ja leikkasimme sitten langat päät auki komeaksi kukin-
noksi. Kokosimme lopuksi kukkaset kauniiksi kimpuksi vihreään vaasiin.
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41. hetki: ”Sukkula”

Asuntoryhmä Sukkula on vuonna 2012 rakennettu ohjatun ja tuetun asumisen 
yksikkö, joka sijaitsee Kaarinan keskustan tuntumassa.

Sukkula muodostuu 7-paikkaisesta ryhmäkodista sekä yhdeksästä tukiasunnosta.

Sukkulassa toiminnan lähtökohtana on, että asukkaat päättävät itse omasta elä-
mästään. Tavoitteena onkin ohjata ja tukea asukkaita niin, että heistä jokainen voisi 
elää mahdollisimman omatoimista ja itsenäistä, sekä ennen kaikkea itselleen mie-
lekästä, elämää. 

Sukkulalla tarkoitetaan myös kangaspuiden osaa, josta asuntoryhmä on saanut 
nimensä.

Kuvan sukkula on ikuistettu metsämaisemissa syyskuussa 2016.
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42. hetki: ”Kukkia 25-vuotiaalle”

Väritimme porukalla erilaisia kukka-aiheisia värityskuvia. Värityskuvien valmistut-
tua leikkasimme vielä pahvista numerot kaksi ja viisi ja koristelimme ne näillä 
värikkäillä kukkasilla. Näin syntyi kukikas syntymäpäiväonnittelu 25-vuotiaalle Ka-
sevalle.
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43. hetki: ”Kotka ja Kurki”

Asiakkaamme kirjoitti runomuotoisen tarinan kotkasta ja kurjesta. Luettuaan tämän 
tarinan toinen asiakkaamme puolestaan piirsi siitä kauniin kuvan puuvärikynillä.

Kotka ja kurki esiintyvät molemmat suomalaisessa kansanperinteessä. 

Kotka esiintyy Kalevalan luomistarinoissa keskeisenä hahmona. Kotka on usein 
esitetty myös ihmisten suojelijana, jota pahat henget pelkäävät.

Kurki puolestaan symboloi vastuuta, tarkkaavaisuutta ja järjestystä. Kalevalassa 
kurki esiintyy muun muassa sammon ryöstöretkellä: Väinämöisen tuuduttaessa 
Pohjolan väen uneen laulullaan, herättää kurjen parkaisu heidät. 

Tämä hetki on kunnianosoitus näille upeille linnulle.

”Kotka ja kurki
Nousi siivillensä kotka 
tuulta, aurinkoa päin
näin huikkasi kurjelle,
ystävälleen pois mennessään:

”Nouse tänne korkeuksiin ystävä
ja anna tuulten vapaitten viedä.”

”Onko siellä Sammakoita?”
kurki vastasi jalkaa sammakon rouskuttain

”Ei, täällä on tuulet lempeät
ja joskus myrskysää,
mutta avaruutta huikean kirkasta
kauas katsoa ja ymmärtää.”

”No sitten en sinne tule.
Minä sammakoita rakastan
ja näille pelloille savisille jään!”
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44. hetki: ”Värit”

Maalasimme canvas-taulupohjat akryylimaaleilla kunkin oman väriksekseen: yhden 
siniseksi, yhden punaiseksi, yhden vihreäksi ja yhden keltaiseksi. Lopuksi sommit-
telimme valmiit taulut yhdeksi värikkääksi kokonaisuudeksi.

Hetki jäljittelee Kasevan moniväristä sateenvarjoa, jonka kuva aikanaan toimi 
myös Vastoinkäymiset voimavaraksi -hankkeen sekä Vapaaehtoistoiminnan keskus 
Paletin symbolina.
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45., 46. ja 47. hetki tarjoavat kaikki aivonystyröille tekemistä. 

45. hetki: ”Etsi sanat”

Pohdiskelimme erilaisia suomalaisiin pe-
rinteisiin liittyviä sanoja ja valitsimme 
niistä 25. Piilotimme nämä sanat kirjain-
ruudukkoon. Löydätkö ne kaikki? 

46. hetki: ”Kaseva-
ristikko”

Teimme ristikon, jonka kaikki 11 vih-
jettä liittyvät jollakin tavalla Kasevaan. 
Tiedätkö kaikki vastaukset? Entä mitä 
muodostuu pystyriville?
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47. hetki: ”Metsäbingo”

Kerran vuodessa järjestetään Kasevan työntekijöille luontoaiheinen tyhy-päivä ja 
usein nämä päivät sijoittuvat jonnekin kauniista metsistämme. Toisinaan tyhyilyyn 
on kuulunut myös erilaisia bingoja. Tämän metsäbingon teimme kaikkien Palvelu-
yhdistys Kaseva ry:n seuraajien iloksi - nappaa bingo mukaan ja lähde metsään! 
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48. hetki: ”Kaseva-paita”

Vuonna 2015 teetettiin alkujaan Kuntovitos-tapahtumaa varten osallistujille sekä 
kaikille työntekijöille valkoiset Kaseva-paidat, joiden selässä oli Kasevan logo ja 
hihassa vapaaehtoistoiminnan keskus Paletista tuttu värikäs sateenvarjo.

Paidasta tuli monelle asukkaalle rakas käyttöpaita ja työntekijöille mukava työpaita. 
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49. hetki: ”Kaseva 25v. -paita”

Vuonna 2017 teetettiin uusi, tällä kertaa musta, Kaseva-paita yhdistyksen 25-vuo-
tissyntymäpäivän kunniaksi. Paidan selkämyksessä on Kasevan uusittu logo sekä 
teksti ”25v.” Etupuolta koristaa kaunis, kultainen ja kimmeltävä sydän. 
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50. hetki: ”Kielo”

Halusimme omistaa hetken kansalliskukallemme, eli kielolle. Pohdimme yhdessä 
miltä kielo näyttää ja mitä tästä kauniista kukkasesta tulee mieleen. Näistä aja-
tuksista kirjoitimme yhdessä Kielo-runon. Yksi asiakkaistamme piirsi vielä kauniin 
piirustuksen kielosta.
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”Kielo

Kielo, kielo.

Tuoksu vieno.

Hieno! Upea!

Mieleen tuo

joutsenen ja talven

tuulihatun

lumen.

Lehdet vihreät,

kukat valkeat.

Kielo, kielo.

Kukka Suomen

se on.”
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51. hetki: ”Karhu”

Juttelimme yhdessä karhusta ja etsimme siihen liittyviä uskomuksia, tarinoita, lau-
luja ja runoja. Lopuksi kokosimme kaikki mielenkiintoiset löytömme Karhu-kirja-
seksi. Hetki on omistettu Suomen kansalliseläimelle eli karhulle.
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52. hetki: ”Kierrätyskukat”

30.5.–5.6.2017 vietettiin kansainvälistä kestävän kehityksen viikkoa. Teemaviikon 
kunniaksi 52. hetki liittyy taloudelliseen kestävyyteen ja kierrättämiseen. 

Päästimme luovuuden valloilleen, hyödynsimme vanhoja kangastilkkuja, nappeja, 
käytetyn tiskiharjan sekä muuta tarpeettomaksi jäänyttä materiaalia ja taiteilimme 
erilaisia ”kierrätyskukkia”.
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53. hetki: ”Helmeilevä Suomeni”

Yksi asukkaistamme innostui puuhelmien parissa askartelusta ja taiteili oman nä-
kemyksensä Suomen kartasta. 

Suomen ääriviivat piirrettiin sinisellä langalla, jonka jälkeen asukkaamme liimasi 
helmet rajojen sisäpuolelle. Valkoiset helmet symboloivat lunta, siniset järviämme 
ja vihreät mahtavia metsiämme.
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54. hetki: ”Finlandia-kello”

Yhdistyksemme sai lahjaksi upean, lahjan antajan itse suunnitteleman ja tekemän 
seinäkellon. Kellossa yhdistyvät sekä Suomi 100 vuotta että Kaseva 25 vuotta 
-teemat. 

Palveluyhdistys Kaseva ry kiittää tuhannesti ainutlaatuisesta lahjasta!
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55. hetki: ”Ristinolla”

Teimme litteistä, eri värisistä kivistä sekä kierrätyskankaasta hauskan ristinolla-pe-
lin. Piirsimme oransseille kiville ristit ja vaaleansinisille nollat/ympyrät. Yksi taitavis-
ta ompelijoistamme ompeli pelille vielä kätevän pussukan, joka toimii sekä kivinap-
puloiden säilytyspussina että pelialustana.

Peli on helppo ottaa mukaan vaikkapa mökkireissulle ja sitä voi pelailla niin sisällä 
kuin ulkonakin!
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56. ja 57. hetki liittyvät suomalaisiin sanontoihin ja sananlaskuihin.

56. hetki: ”Klapit lämmittävät kahteen kertaan, 
pilkkoessa ja polttaessa.”

Hakkasimme pikkuhalot kirveellä ja teimme vielä puusta niille halkotelineen. Kir-
joitimme halkoihin suomalaisia sananlaskuja, joita asiakkaamme aiemmin olivat 
pohtineet ja muistelleet.

57. hetki: ”Hyvä idea mahtuu 
tultikkurasian kanteen.”

Koristelimme tulitikkuaskeja kankailla, maa-
laten, piirtäen tai muulla lailla taiteillen. Jo-
kaisen askin sisään laitoimme paperilapulla 
yhden suomalaisen sanonnan tai sananlaskun. 
Osassa askeja myös koristelu liittyi kysees-
sä olevaan sanontaan. Yksi taitavista käsityön 
taitajistamme ompeli vielä askeille kankaasta 
kauniin lokerikon.
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58. hetki: ”Sano se oksin”

Keräsimme metsästä kasan oksia ja valitsimme sekä katkoimme niistä tarvitse-
miemme kirjainten muotoisia. Osassa kirjaimista käytimme muotoilun apuna myös 
rautalankaa. Lopuksi vielä kiinnitimme kirjaimet pieniin sahaamiimme pyöreisiin 
puupalikoihin. Näistä valmiista oksanpätkä-kirjaimista kirjoitimme yhdistyksemme 
”Kasevan” nimen.
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59. hetki: ”R-Y-T-rytmiä!”

Pyysimme asukkaita ja heidän läheisiään yhdessä keksimään lyhyen ja hauskan ryt-
min, joka tulisi toteuttaa jollakin lailla omaa kehoa soittimena käyttäen. Nämä 
rytmit yhdistimme hauskaksi, ilman soittimia toteutetuksi musiikkikappaleeksi.

Hetki on omistettu kaikille kasevalaisten perheenjäsenille, sukulaisille, ystäville ja 
muille läheisille. Hetki symboloi sitä yhdessä tekemisen ja olemisen iloa ja riemua, 
jota me läheisiltämme saamme.

Kirjaan on koottu kuvia musiikkikappaleen teosta.
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60. hetki: ”Tähtisilmä”

Leikkasimme wc- ja talouspaperirullien hylsyistä muutaman sentin paksuisia kiek-
koja ja maalasimme osan niistä sinisiksi ja osan valkoisiksi. Sitten liimasimme kiek-
kojen pohjalle sinistä ja valkoista silkkipaperia. Valmiista kiekoista muodostimme 
kauniin sinivalkean kukkasen, jonka kiinnitimme lasipohjalle.
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61. hetki: ”Värikkäät eläimet”

Asukkaamme maalasivat eri kokoisia ja muotoisia kiviä itse valitsemallaan tavalla. 
Maalauksen teemaksi asukkaamme valitsivat eläimet. Valmiit taideteokset ripotte-
limme yksiköidemme pihoille tunnelmaa ja iloa tuomaan.
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62. hetki: ”Värejä kankaalla”

Täytimme vesipyssyjä eri värisillä vesiväriseoksilla. Asetimme sitten tyhjän valkean 
kankaan ”maalitauluksemme” ja ammuimme sille värikkään Suomi-taideteoksem-
me.
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63. hetki: ”Järvimaisema”

Kuvasimme luontoaiheisen videon, jonka tarkoitus on kuvata kaunista järvimai-
semaa sekä kuvin että äänin. Toivomme videon tuovan hyvää ja rauhallista, rentoa 
mieltä.

Kirjan kuva on maisemaotos, joka näkyy tekemällämme videolla.  
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64. hetki: ”Metsämaisema”

Kuvasimme luontoaiheisen videon, jonka tarkoitus on kuvata kaunista metsämai-
semaa sekä kuvin että äänin. Toivomme videon tuovan hyvää ja rauhallista, rentoa 
mieltä.

Kirjan kuva on maisemaotos, joka näkyy tekemällämme videolla.  
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65. hetki: ”Rantahiekkaa”

Kirjoitimme rantahiekkaan ”Kaseva” –tekstin. Littoistenjärvi ympäristöineen on 
meille kasevalaisille rakas ja siitä syystä halusimme taiteilla tekstitaideteoksen jär-
ven rannalle. 
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66. hetki: ”Sinisiivet”

Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin valtakunnallinen kisa, jossa suoma-
laiset saivat äänestää Suomelle oman kansallisperhosen. Äänestyksen voitti paat-
samasinisiipi. 

Uudesta kansallisperhosestamme innostuneena askartelimme värjätyistä sukka-
housuista ja rautalangasta joukon paatsamasinisiipiä. Valmiit sinisiivet koristelimme 
vielä helmillä ja kiinnitimme valkealle styroksi-pohjalle.
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67. hetki: ”Lavatanssit”
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68. hetki: ”Suomen metsät”

Eino Leinon sekä runon ja suven päivän kunniaksi kirjoitimme kaksi hauskaa adjek-
tiivitarinaa, joiden aiheina olivat Kaseva ja Suomi. Adjektiivitarinoiden periaatteen 
mukaisesti lahjakkaat asiakkaamme keksivät sitten suuren määrän adjektiiveja, jot-
ka lisättiin sattumanvaraisesti valmiisiin tarinoihin. Tuloksena syntyivät hassunhaus-
kat ”Lavatanssit” sekä ”Suomen metsät”.

Tarinat ovat kunnianosoitus suomalaiselle kirjallisuudelle. 
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69. hetki: ”Mökkipiha”

Asukkaamme tekivät yhdessä tuumin asfalttiliiduilla pihataideteoksen. Aiheeksi va-
likoitui perinteinen suomalainen mökkimaisema. Aluksi asfaltille piirrettiin punai-
nen mökki, jonka pihalle taiteiltiin kauniita suomalaisia luonnonkukkia. Seuraavaksi 
pihaan piirrettiin suuri kuusi ja lipputanko. Viimeiseksi taivaalle lisättiin vielä kirk-
kaana paistava aurinko ja niin ihanan kesäinen mökkimaisema oli valmis!
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70. hetki: ”Lastumobile”

Vuolimme halosta puukolla erikokoisia ja -näköisiä puulastuja. Valmiit lastut pu-
noimme kiinni lankoihin, jotka sitten kiinnitimme vielä rautalangalla metsän oksista 
tehtyyn kehikkoon. Näin syntyi kaunis, meille suomalaisille rakkaasta luonnonma-
teriaalista valmistettu lastumobile.
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71. hetki: ”Paperikirput”

Taittelimme paperista perinteisiä, lapsuudesta tuttuja kirppuja. Ennen vanhaan 
kirppuihin oli tapana kirjoittaa erilaisia tehtäviä, joita sitten piti suorittaa. 

Suomen juhlavuoden kunniaksi muokkasimme hieman ideaa ja keksimme kirppui-
hin seitsemän suomiaiheista kysymystä: 

 Mikä kansanmusiikkisoitin olet?

 Mikä puu olet?

 Mikä vesistö olet?

 Mikä palloilulaji olet?

 Mikä vuori/tunturi olet?

 Mikä linna olet?

 Mikä kansallispuisto olet?
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72. hetki: ”Polje, polje vaan”

Me kasevalaiset tykkäämme pyöräillä. Kuluneen kevään ja kesän aikana poljettuja 
kilometrejä on kerääntynyt melkoinen määrä niin polkupyörällä, kolmikolla kuin 
side-by-side-pyörälläkin. 

Kuvasimme pätkiä reissuiltamme ympäri Littoista ja Kaarinaa ja kokosimme ne 
sitten yhdeksi pyöräilyvideoksi. 

Kirjaan on koottu kuvia tekemästämme videosta.
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73. hetki: ”Salmiakkikassit”

Värjäsimme valkoiset kangaskassit ruskean ja harmaan sävyisiksi. Teimme peru-
noista leimasimet kaivertamalla niihin salmiakin muotoiset kuviot ja painoimme 
sitten kasseihin salmiakkikuosia eri värisillä tekstiiliväreillä. 

Näin valmistuivat ihanat kangaskassit, jotka ovat kunnianosoituksemme perintei-
selle suomalaiselle salmiakille.
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74. hetki: ”Iinan lahja Suomelle”

Hetken loi ihana taiteilija Iina, joka vuonna 2017 piti Kiesissä upeat taidenäyttelyn-
sä ”Matka kohti valoa” ja ”Elämännauhan jalokivet”. 

Iina on maalannut kaksi kaunista Suomen luontoaiheista taideteosta ”Sielun met-
sä” ja ”Myrsky järvellä”. Molemmat maalaukset kertovat tarinaa Iinan näkemykses-
tä rakkaasta Suomestamme. Maalauksista kertovat tekstit ovat myös Iinan käsialaa.

Kiitos Iinalle tästä kauniista hetkestä!
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75. hetki: ”K niin kuin Kaseva”

Kasevan pitkän, 25-vuotisen historian kunniaksi halusimme tässä hetkessä yhdis-
tellä hieman vanhaa ja uutta.

Teimme suuren betonilaatan, jonka koristelimme vuonna 1999 teetetyillä keltaisil-
la Kaseva-pinsseillä. Pinsseistä muodostimme tämän vuoden toukokuussa uudiste-
tun Kasevan logon K-kirjaimen.
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76. hetki: ”Sano se sammalin”

Teimme metsästä kerätystä sammaleesta rautalankaa apuna käyttäen ihanan vih-
reitä kirjaimia ja muodostimme niistä yhdistyksemme nimen. 

Hetki on omistettu Suomen kauniin vihreille metsille, joissa me kasevalaiset mie-
lellämme vietämme aikaa kävellen, kuunnellen, katsellen ja luontoa ihastellen.
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77. hetki: ”Laulujen taikaa”

Keräsimme mieleemme tulleita suomalaisia, melko ikivihreitä laulukappaleita ja 
etsimme niiden sanoituksia. 

Teimme taikataikinaa ja muovailimme siitä sanoituksiin sopivia taideteoksia. Taiki-
nasta syntyi mm. hummia, tandempyörä ja kuunsirppejä. Lopuksi vielä maalasim-
me kaikki tuotoksemme.
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78. hetki: ”Made in SUOMI -pussukat”

Pohdimme erilaisia suomalaisia karkkeja, kosmetiikkatuotteita sekä artisteja. Ke-
räsimme jokaiseen näihin kolmeen kategoriaan yhteensä 25 tuotetta ja etsimme 
sekä leikkasimme sitten niille sopivat tuotekuvat.

Yksi taitavista asukkaistamme ompeli kolme pussukkaa, joihin sitten lajittelimme 
nämä leikkaamamme kuvat. 

Näin syntyivät suomalaiset karkki-, meikki- ja musapussit kunnianosoituksena suo-
malaiselle osaamiselle.
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79. hetki: ”Kalamiehen vaaput”

Vaapunrakennuksella on Suomessa pitkät ja menestyneet perinteet. Tätä perinnet-
tä kunnioittaaksemme päätimme mekin valmistaa pienen sarjan vaappuja. 

Löimme puukolla ja vasaralla sopivan pituisesta jätepuunpalasta pieniä palikoita, 
jotka veistimme ja hioimme puukolla ja hiomapaperilla haluttuun muotoon. Valmii-
seen runkoon sahasimme pitkittäisen uran runkolankaa varten, joka väännettiin 
metallilangasta ja liimattiin uraan. 

Pintaansa vaaput saivat ensin pohjalakan, jonka jälkeen ne maalattiin siveltimin ja 
sienellä painellen. Yhteen vaappuun syntyi hopeisen pikkukalan värejä, toiseen ah-
venen vihreää, mustaa ja oranssia. Kolmas väritys voi toimia vaikka vaikean kalake-
lin ns. ärsytysvärinä. 

Kiiltävä pinnoite vaappuihin saatiin epoksi-liimalla. Lopuksi leikkasimme muovile-
vystä vaappuihin uintilevyt, jotka liimasimme vaappujen leuan alle sahattuun uraan. 
Viimeisenä työvaiheena kiinnitimme valmiisiin vaappuihin tietysti vielä koukut.

Tästä hetkestä kiitämme vuoden 2017 kekseliästä kesätyöntekijäämme!
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80. hetki: ”Laulujoutsen”

Maalasimme korkkitaulun kehyksineen vaaleansinisen sävyillä. Taulun keskelle piir-
simme joutsenen ääriviivat.

Suodatinpusseista teimme sitten valkoisia paperiruusuja, joista taiteilimme tauluun 
joutsenen. Silmän joutsen sai sinisen sävyisestä helminauhan pätkästä ja viimeisek-
si maalattiin oranssilla akryylimaalilla linnulle vielä nokka.

Hetki on omistettu Suomen kansallislinnulle, eli laulujoutsenelle.
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81. hetki: ”Linnunpönttö”

Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Yle Luonto -toimitus kehitti Miljoona linnun-
pönttöä -kampanjan, jossa yhteensä miljoona toimivaa linnunpönttöä annettiin 
lahjaksi rakkaalle Suomellemme. Kampanjasta innostuneena me kasevalaisetkin 
halusimme valmistaa oman pöntön, vaikkakin meidän pönttömme jää ainakin tois-
taiseksi vain koristekäyttöön ja asiakkaidemme silmän iloksi. 

Teimme puusta perinteisen linnunpöntön ja maalasimme sen sinisellä sekä punai-
sella maalilla. 

Askartelimme vielä risuista, sammaleesta ja jäkälästä pöntön sisään pesän ja maa-
lasimme paperimassamunia sen koristeeksi.
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82. hetki: ”Siniristilippu”

Valmistimme helmistä, varrastikuista sekä sinivalkoisesta langasta Suomi-aiheisen 
ikkunakoristeen. 

Maalasimme puuhelmiä valkoisella ja sinisellä akryylimaalilla ja pujottelimme ne 
sitten Suomen lipun muotoon ohutta rautalankaa apuna käyttäen. 

 Kehykset lipulle teimme varrastikuista virkaten ensin langalla niiden päälle sinival-
kean värin ja sitomalla ne sitten yhteen neliön muotoon. 

Lopuksi kiinnitimme helmistä punomamme lipun kehyksiin läpinäkyvällä siimalla ja 
nostimme kauniin koristeen ikkunaan.
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83. hetki: ”Käpylehmät ja -lampaat”

Keräsimme metsästä oksia sekä käpyjä ja teimme niistä perinteisiä, vanhan ajan kä-
pyeläimiä: pienemmistä männyn kävyistä lampaita ja suuremmista kuusen kävyistä 
lehmiä.

Pajunoksista teimme rautalangan avulla lehmille ja lampaille vielä aitauksen, jonka 
pohjalle laitoimme koristeheinää.
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84. hetki: ”Kaseva-keksit”

Juhlavuoden kunniaksi halusimme suunnitella yhdistyksellemme oman nimikko-
herkun ja niin syntyi idea Kaseva-keksistä. 

Kehittelimme vaniljaisen keksitaikinan, josta paistoimme pyöreitä keksejä. Teimme 
itse myös mustikkahilloa, jota laitoimme keksien väliin. Lopuksi pyörittelimme lei-
pomukset vielä tomusokerissa ja niin herkulliset Kaseva-keksit olivat valmiit! 

Kaseva-keksi on siis vaniljainen mustikkatäytekeksi ja kaiken kukkuraksi tämä 
herkku on myös gluteeniton ja maidoton. Nam! 

85. hetki: ”Syksyn värejä”

Teimme värikästä taidetta sulattamalla kartongeille eri värisiä väriliituja hiusten-
kuivaajan avulla. 

Kartongit liimasimme styroxipalojen avulla suorakaiteen malliselle, viininpunaisel-
le pohjalle kolmiulotteiseksi tauluksi. 

Tällä hetkellä halusimme kuvastaa saapumassa ollutta syksyä ja sen kaunista vä-
riloistoa.
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85. hetki: ”Syksyn värejä”

Teimme värikästä taidetta sulattamalla 
kartongeille eri värisiä väriliituja hiusten-
kuivaajan avulla. 

Kartongit liimasimme styroxipalojen 
avulla suorakaiteen malliselle, viininpu-
naiselle pohjalle kolmiulotteiseksi tau-
luksi. 

Tällä hetkellä halusimme kuvastaa saapu-
massa ollutta syksyä ja sen kaunista vä-
riloistoa.
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86. hetki: ”Lumisadetta”

Pesimme ja putsasimme vanhat hillopurkit ja maalasimme niiden kannet hopeisiksi. 

Puhtaat purkit täytimme glitterliimalla, vedellä sekä sinisellä ja hopealla askartelu-
hileellä.

Lopuksi suljimme kannet tiiviisti liimalla ja näin olivat itsetehdyt, sinivalkoiset Suo-
mi-teemaiset lumisadepurkit valmiit.
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87. hetki: ”Nähtävää Kaarinan kartalla” 

Askartelimme kartan, jossa näkyy koko Kaarinan kaupunki. Teimme kartasta van-
han näköisen käsittelemällä sen kahvilla ja vanhoilla kahvinpuruilla.

Mieleemme tuli yhteensä yhdeksän Kaarinan kaupungin kohdetta, joita pidämme 
näkemisen ja tutustumisen arvoisina. Etsimme ja leikkasimme näistä kohteista 
mustavalkoiset kuvat ja asetimme ne kartalle oikeille paikoille.

Teimme lopuksi kohteista lyhyet esittelytekstit, jotka kokosimme pieneen ”Kaari-
na”-lehtiseen. Tämän lehtisenkin käsittelimme vielä kahvilla, jotta senkin paperiset 
sivut näyttäisivät teemaan sopivasti vanhalta. 

Hetki on omistettu rakkaalle kotikaupungillemme Kaarinalle.
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88. hetki: ”Kaseva vai Pirta? Sukkula vai Kiesi?”

Toteutimme valokuvista ”optisen illuusion”. Rakensimme jäätelötikuista kaksi eril-
listä kehikkoa. Tulostimme valokuvat Kasevan logosta sekä yksiköidemme nimistä. 
Nämä valokuvat leikkasimme suorakaiteen muotoisiksi palasiksi ja liimasimme ne 
kehikoihin: toiseen kehikkoon liimasimme vuorotellen paloja Kasevan logosta ja 
Pirtan nimestä, toiseen Sukkulan ja Kiesin nimistä. 

Valmista kehikkoa kääntämällä näkyviin tulee joko Kasevan logo tai Pirtan nimi, 
toisessa kehikossa joko Kiesin tai Sukkulan nimi.
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89. hetki: ”Ruuvitaidetta”

Maalasimme vanerinpalasen kirkkaan keltaisella maalilla ja koristelimme pohjaa 
vielä askarteluhileellä. 

Valmiille pohjalle hahmottelimme lyijykynällä uuden logomme ”Kaseva”-tekstin 
ääriviivat. Lopuksi ruuvasimme ruuveja näitä ääriviivoja pitkin, niin että niistä muo-
dostui kauniin hopealla yhdistyksemme nimi.
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90. hetki: ”P niin kuin Pirta”

Pirtalaiset tekivät upean punaisen, apiloilla koristellun kyltin, johon kirjoitettiin 
sinisin kirjaimin ”PIRTA”.

Seuraavaksi asukkaat pohtivat erilaisia asioita, jotka heidän mielestään kuvastavat 
Pirtaa. Jottei tehtävä olisi ollut liian helppo, piti näiden asioiden alkaa aina jollakin 
Pirtan kirjaimista (P-I-R-T-A). Keräsimme kasaan nämä asukkaiden keksimät asiat 
joko kuvina tai esineinä ja ripustimme ne aina oikean alkukirjaimen alle. Näin upea 
”P niin kuin Pirta” -kyltti oli valmis.
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91. hetki: 
”K niin kuin Kiesi”

Kiesiläiset tekivät tyylikkään kyltin 
laminaatin palasta ja kirjoittivat sii-
hen mustin kirjaimin ”KIESI”. 

Seuraavaksi Kiesin kävijät pohtivat 
erilaisia asioita, jotka heidän mieles-
tään kuvastavat Kiesiä. Jottei tehtä-
vä olisi ollut liian helppo, piti näiden 
asioiden alkaa aina jollakin Kiesin 
kirjaimista (K-I-E-S-I). Keräsimme ka-
saan nämä kävijöiden keksimät asiat 
joko kuvina tai esineinä ja ripustim-
me ne aina oikean alkukirjaimen alle. 
Näin upea ”K niin kuin Kiesi” -kyltti 
oli valmis.

92. hetki: 
”S niin kuin Sukkula”

Sukkulalaiset maalasivat vanhan lau-
dan pätkän siniseksi kyltiksi ja kirjoit-
tivat siihen helmistä ja rautalangasta 
tehdyin kirjaimin ”SUKKULA”. 

Seuraavaksi asukkaat pohtivat erilai-
sia asioita, jotka heidän mielestään 
kuvastavat Sukkulaa. Jottei tehtävä 
olisi ollut liian helppo, piti näiden 
asioiden alkaa aina jollakin Sukkulan 
kirjaimista (S-U-K-K-U-L-A). Kerä-
simme kasaan nämä asukkaiden kek-
simät asiat joko kuvina tai esineinä ja 
ripustimme ne aina oikean alkukirjai-
men alle. Näin upea ”S niin kuin Suk-
kula” -kyltti oli valmis.
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93. hetki: ”Makoisat Marianne-magneetit” 

Herkuttelimme Suomen juhlavuoden nimikkomakeisilla Marianneilla ja säästimme 
karkkien punavalkoiset käärepaperit. Leikkasimme käärepapereista sopivan kokoi-
sia ympyröitä ja päällystimme niillä puisia nappiaihioita. Lopuksi liimasimme vielä 
kuumaliimalla aihion taakse magneetin. 

Marianne-magneettien kaveriksi taiteilimme vielä osaan magneettipohjista Suo-
men lippuja valkoisen akryylimaalin ja sinisen tussin avulla.
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94. hetki: ”Koivun lehti”
Taiteilimme vihreän ja punaisen sävyisillä tusseilla kauniin kuvan, jonka keskiössä 
on koivunlehti. Käyttämäämme väritystekniikkaa kutsutaan mosaiikkiväritykseksi. 

Hetki on omistettu syksylle sekä Suomen kansallispuulle rauduskoivulle.
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95. hetki: ”Aalto”

Alvar Aalto oli kansainvälisestikin tunnettu suomalainen arkkitehti ja muotoilija. 
Hänet tunnetaan mm. Finlandia-talon ja Kulttuuritalon sekä lasisen Savoy-maljakon 
suunnittelijana.

Kunnianosoituksena tälle suurelle suomalaiselle toteutimme siniseksi värjätyllä ve-
dellä ja muovipulloilla oman, aaltoa esittävän, taideteoksemme.
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96. hetki: ”Kivi”

Aleksis Kivi oli suomalainen kirjailija. Hän on kirjoittanut mm. romaanin Seitsemän 
veljestä, jota pidetään yhtenä suomalaisen kirjallisuuden suurimmista merkkiteok-
sista. 

Kunnianosoituksena tälle suurelle suomalaiselle toteutimme erikokoisista ja -muo-
toisista kivistä taideteoksen, joka esittää seitsemää veljestä.
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97. hetki: ”Tarina tiklistä”

Asukkaamme kirjoittivat yhteistuumin tarinan tikli-linnusta. Jokainen halukas sai 
vuorollaan keksiä tarinalle jatkoa lauseen verran ja pikku hiljaa syntyi valmis ker-
tomuksemme ystävällisestä tiklistä. 

Tarina symboloi paitsi nimikkoeläintämme tikliä, myös erityisesti Kaarinan työ- ja 
päivätoimintaa tarjoavaa monitoimikeskus Tikliä työntekijöineen. Tikli on monelle 
kasevalaiselle hyvin tärkeä, voimaannuttava osa elämää - kiitos!

”Tarina tiklistä

Olipa kerran tikli-lintu.

Se lensi taivaalla, liiteli ja lauloi.

Sitten se istahti puuhun, rakensi pesän 

ja haki poikasilleen ruokaa.

Yht’äkkiä orava tuli häiritsemään lintujen ruokailua.

Tikli pyysi oravaa menemään pois.

Orava ei tehnyt mitään, 

se ei halunnut lähteä.

Tikli tajusi, että oravallakin on nälkä 

ja se antoi sille vähän ruokaa.

Orava kiitti kauniisti ja kysyi:

”Olenko kaverisi?”

Tikli hymyili ja totesi lempeästi:

”Oui!”

Sen pituinen se.” 
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98. hetki: ”Kipinöivä Kaseva”

Poltimme vanhan laudanpätkän tulella mustaksi ja kirjoitimme sitten tulitikuin lau-
taan yhdistyksemme nimen ”Kaseva”. 

Hetki kuvaa sitä yhteenkuuluvuuden paloa, joka meillä kasevalaisilla on.
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99. hetki: ”Suomi-pesis”

Hetken aiheena oli Suomen kansallisurheilulaji: pesäpallo. Pesäpallo on Lauri ”Tah-
ko” Pihkalan 1910-luvulla kehittämä urheilulaji. Pihkala kehitti lajin amerikkalai-
sesta baseballista ja Suomessa pelatusta kuningaspallosta. Pesäpallosta alettiin no-
peasti puhua Suomen kansallispelinä ja se on säilyttänyt asemansa tähän päivään 
saakka ollen yhä Suomen kolmanneksi pelatuin pallopeli.

Teimme pienoismallin pesäpallokentästä taulun kehysten sisään. Täytimme ke-
hyksen taustalevyn hiekalla ja maalasimme kentän rajat valkoisella akryylimaalilla. 
Lopuksi koristelimme vielä kehykset pesäpallomailoilla ja -palloilla, jotka teimme 
fimomassasta.
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100. hetki: ”Palveluyhdistys Kaseva 25 vuotta 
sanoin ja kuvin”

Entinen toiminnanjohtajamme Pirkko Heino kirjoitti vuoden 2017 keväällä yhdis-
tyksemme 25-vuotisen tarinan historiikiksi.

Meille kasevalaisille tämä teos on erityisen tärkeä ja siksi halusimme sen mukaan 
myös taideprojektin yhdeksi hetkeksi - ja oikeutetusti juuri 100. hetkeksi. 

Historiikki julkaistiin 10. elokuuta 2017 Kasevan 25-vuotisjuhlassa. 
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101. hetki: ”Metsän puut”

27. syyskuuta vietettiin Suomessa puun päivää. Päivän tarkoituksena on kiinnittää 
huomiota puiden ja metsien merkitykseen ja suojeluun. Päivän kunniaksi omistim-
me oman hetken suomalaiselle puulle ja metsälle. 

Keräsimme metsästä kasan erikokoisia puiden oksia. Käsittelimme kaksi vanhaa 
taulunkehystä hiekkapaperilla ja liimasimme ne sitten kuumaliimalla paksuun koi-
vun oksaan. Kehysten sisään liimasimme lisäksi pienempiä männyn ja kuusen oksia 
sekä risuja ja näin valmistui upea puuaiheinen taulumme.
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102. hetki: ”Sano se lehdin”

Syksyn saavuttua lehdet vaihtoivat väriään ja putosivat hiljalleen maahan. Kerä-
simme kasoittain näitä kauniita syksyn lehtiä ja kirjoitimme niillä yhdistyksemme 
nimen ”Kaseva”. 

Teimme lopuksi pajunoksista ja juuttinarusta pajumaton, johon kiinnitimme värik-
käät lehtikirjaimet kuumaliimalla.
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103. hetki: ”Unisiepparit”

Askartelimme asukkaidemme kanssa kaksi unisiepparia. Teimme pyöreät kehikot 
paksusta rautalangasta ja päällystimme ne sinisellä villalangalla. Kehikon sisään pu-
noimme langan ja neulan avulla unisiepparille ominaista ”verkkoa” ja koristelimme 
verkot helmillä. Viimeistelimme siepparit solmimalla kehikoista roikkuvia valko-si-
nisiä lankoja, jotka koristelimme lankatupsuilla ja helmillä.

Unisieppareiden tarkoitus on edistää hyvää unta ja hyviä ajatuksia. Hyvät unet ja 
ajatukset osaavat tiensä unisiepparin verkon lävitse nukkujan uniin, kun taas pahat 
unet sotkeutuvat verkkoon ja tuhoutuvat aamunkoiton ensi säteistä. Unisiepparei-
den uskotaan ehkäisevän painajaisia ja suojaavan nukkujan lepoa.



110 100+25 hetkeä

104. hetki: ”Linnan juhlat”

6. joulukuuta 2017 itsenäinen Suomi juhli 100-vuotissyntymäpäiväänsä ja samalla 
vietettiin myös Presidentinlinnassa Linnan juhlia. Sen kunniaksi 100+25 hetkeä –
projektissakin oltiin Linnan juhlien tunnelmissa.

Leikkasimme paperista kolme mustaa vartalosiluettia ja liimasimme ne valkoiselle 
pohjalle. Siluetteihin asukkaamme suunnittelivat vanhoista napeista näyttäviä asuja 
Linnan juhlia varten. Osa upeista asuista viimeisteltiin vielä koristelemalla nappeja 
glitterliimalla tai askarteluhileellä. 

Valmiit asukuvat kehystimme raameihin, jotka asukkaamme koristelivat juhlaviksi 
kimalleliimalla ja askarteluhileillä. 
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105. hetki: ”Kesäinen paratiisi”

Pirtan alakertaan sisustettu asukkaiden pelihuone kaipasi seinälleen piristystä ja 
niinpä työntekijän ideasta yksi asukkaista sai inspiraation kesäisen rantamaiseman 
maalaukseen. 

Yhdessä työntekijän kanssa pingotettiin suuri valkea kangas puukehikkoon, jon-
ka jälkeen päästiin maalaushommiin: Inspiroitunut asukas maalasi kankaalle upean 
maiseman autiosaaresta palmupuineen. Tämän jälkeen myös muut asukkaat osallis-
tuivat maiseman maalaukseen ja autiosaaren ympärille taiteiltiin kauniita yksityis-
kohtia, kuten taivaalla loistava aurinko ja meressä uiva hai. Työ viimeisteltiin vielä 
signeeraamalla maalaus kaikkien työhön osallistuneiden nimikirjaimin.

Työ henkii sitä yhdessä tekemisen iloa ja meininkiä, mikä ihanista Kasevan asuk-
kaistamme huokuu.
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106. ja 107. hetki ovat molemmat alusta loppuun asti, aina ideasta viimeistelyyn 
saakka asiakkaidemme omatekoisia töitä, joissa työntekijät eivät ole olleet osallisina. 

106. hetki: ”Suomi100v. – Pihlajanmarjat”

Tekijän kertomaa: ”Työ on hyvin C-vitamiinipitoinen ja se kuvastaa Suomen luon-
toa. Sellainen sanontakin on, että jos on paljon pihlajanmarjoja, niin talvella on 
paljon lunta!”

Asukkaamme keräsi metsästä kasan pihlajanmarjoja. Sitten hän maalasi kartongin 
hopealla maalilla ja asetteli ja liimasi siihen pihlajanmarjat sydämen muotoon.

Pihlajasydämen ympärille hän liimasi sinisiä ja valkoisia hamahelmiä kuvastamaan 
Suomea. Lopuksi hän vielä maalasi suurelle pahville kauniin taustan, johon hän 
kiinnitti työnsä.
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107. hetki: ”Kaislatähdet”

Tekijä: ”Strömsössä ne tekivät sellaisia kivoja kaislatähtiä - ajattelin että niistä tulisi 
hieno hetki! Ovat luonnonmateriaalista tehtyjä ja tehdään vähän samalla tyylillä 
kun perinteiset himmelit!”

Asukas näytti Strömsöstä näkemänsä jakson ja kertoi innostuneensa näkemistään 
tähdistä. Kaarinan rannasta haetuista järviruo’oista hän leikkasi oikean mittaiset 
palaset, rautalangasta teki itselleen tarvitsemansa ”helmineulan” ja sen sekä langan 
avulla punoi järviruo’osta kaksi kaunista tähteä. Valmiit tähdet asukas koristeli vielä 
puuhelmillä.
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108. hetki: ”Pirtamaiset pelikortit”

Pirtan asukkaat suunnittelivat valkoisille korttipohjille perinteiset neljän maan pe-
likortit. Tavanomaisten ruutu-, risti-, pata- ja herttakuvioiden lisäksi kortteihin piir-
rettiin iloisia ja värikkäitä kuvia mm. eläimistä ja kukkasista. 

Nyt kelpaa pelata vaikka ristiseiskaa tai pasianssia!

109. hetki: ”Huuda Sukkula!”

Sukkulan asukkaat suunnittelivat valkoisille korttipohjille perinteisen Uno-kortti-
pelin. Tavanomaisen Uno-kuosin sijaan korttien kääntöpuoli koristeltiin kuitenkin 
S-kirjaimella ja sääntöjä muokattiin sukkulalaisten suuhun sopivammaksi: Unon si-
jaan pelissä pitää huutaa ”Sukkula!”.
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110. hetki: ”Kiesiä kerrakseen –muistipeli”

Kiesiläiset suunnittelivat valkoisille korttipohjille perinteisen muistipelin. Muisti-
pelin aiheena oli kuitenkin Kiesi ja kuvaparien kuviksi/teksteiksi keksittiin erilaisia 
asioita, joita Kiesistä tulee mieleen. 

Ei muuta, kun pareja keräämään!

111. hetki: ”Kaseva-alias”

Suunnittelimme valkoisille korttipohjille perinteisen Alias-sananselityspelin. Tavan-
omaiset aiheet korvasimme Suomi100- ja Kaseva25-juhlavuoteen sopivimmilla 
teemoilla. Teemoja oli yhteensä seitsemän: Sukkula, Kaseva, Suomi, Suomen histo-
ria, Suomi-urheilu, Suomen luonto ja suomalainen musiikki.

Keksitkö sinä, mikä on perinteinen suomalainen syötävä, jonka päälle voi laittaa 
munavoita?
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112. hetki: ”Punaiset vaahterat”

Asukkaamme keräsivät luonnosta kauniin punaisia vaahteranlehtiä. Isot, neliön 
malliset taulunkehykset tupsutimme maalilla punertaviksi ja poistimme kehyksistä 
taustalevyn.

Asettelimme vaahteranlehdet leivinpaperille ja kiinnitimme ne sitten kehykseen. 
Taustalevyn puuttuessa valo pääsee kauniisti taulun läpi ja tehostaa punaisten leh-
tien upeaa väriä.
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113. hetki: ”Vuokkokranssi”

Asiakkaamme innostuivat Kaarinan nimikkokasvista, keltavuokosta, ja halusivat täl-
le kauniille kevään kukallekin oman hetkensä.

Huovasta ja pienistä helmistä askarreltiin valkoisia ja sinisiä kukkia kuvaamaan 
Suomen värejä ja kotimaisuutta. Joukkoon lisättiin tärkeä yksityiskohta: kauniin 
keltainen keltavuokko. Keltavuokkoja kranssiin laitettiin symbolisesti vain yksi, sillä 
Suomessa kasvi on suhteellisen harvinainen.

Keltavuokko kukkii keväisin ja Kaarinassa sitä esiintyy ainakin Kuusiston kartanon 
pihalla ja Kappelinmäen rinteessä.
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114. hetki: ”Viirinauha”

Taitava ompelijamme teki vohvelikankaasta kolmion mallisia viirilippuja. Viirilippui-
hin muut asukkaamme pujottelivat puuvillalangoilla Kasevan kirjaimet sekä nume-
rot ”25”. 

Viirejä koristeltiin vielä ompelemalla niihin vohvelikirjonnalla erilaisia kuvioita. Lo-
puksi ompelijamme yhdisti kaikki viiriliput viirinauhaksi ompelemalla ne keltaiseen 
kanttinauhaan.
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115. hetki: ”Me   Kaseva”
Idea hetkeen syntyi Abloy-lukosta, joka on suomalainen keksintö vuodelta 1907. 
Kaiversimme vanhaan Abloy-lukkoon tekstin ”Me   Kaseva”. Kiedoimme sitten 
metalliseen ritilään erikokoisia ja -värisiä kettinkejä ja yhdistimme ne Kaseva-lu-
kollamme.

Hetki symboloi yhdistyksemme arvoja: Erikokoiset ja -väriset kettingit kuvaavat 
sekä yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittamista että yhteen kietoutuneina 
myös yhteisöllisyyttä. Kettinkien raot taas kuvaavat yhdistyksemme toiminnan lä-
pinäkyvyyttä. Kettingit yhteen keräävä ja teoksen koossa pitävä lukko puolestaan 
symboloi turvallista asumis- ja toimintaympäristöä.
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116. hetki: ”Kehoaakkoset”

Taideprojektin aiemmissa hetkissä olemme asiakkaidemme 
kanssa kirjoittaneet yhdistyksemme nimeä erilaisia materi-
aaleja apuna käyttäen. Tällä kertaa päätimme kirjaimellisesti 
laittaa itsemme likoon ja muodostimme Kasevan kirjaimet 
omilla kehoillamme! Kehoaakkoset on myös ensimmäinen 
hetki, joka on tehty kokonaan työntekijöiden voimin.

Kehoaakkosilla halusimme kuvastaa työntekijöidemme ky-
kyä heittäytyä, olla tukena, tehdä yhteistyötä sekä toimia 
joustavasti erilaisissa tilanteissa.
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117. hetki: ”Lumihiutaleet”

Taittelimme ja leikkasimme valkoisesta paperista erikokoisia, kolmiulotteisia lumi-
hiutaleita. Koristelimme osan hiutaleista vielä glitterliimalla. Lopuksi yhdistimme 
hiutaleita siimalla kahden ja kolmen hiutaleen ketjuiksi.
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118. hetki: ”Enkelin silmin”

Hetken inspiraationa olivat entiselle toiminnanjohtajallemme rakkaat enkelit.

Askartelimme vanhojen ja kuluneiden kirjojen sivuista enkeleitä. Taittelimme sivuja 
enkeleiden mekoiksi ja siiviksi. Liimasimme vielä lopuksi enkeleille kauniit kasvot ja 
koristelimme hameiden helmoja kultahileellä.

Valmiit enkelit sidoimme kultalangalla roikkumaan järviruo’osta tehtyyn himmeliin, 
jonka puolestaan kiinnitimme paperimassasta ja pumpulista tekemäämme valkoi-
seen pilveen.
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119. hetki: ”Aikaratas”

Pohdimme sekä Kiesissä, Sukkulassa että Pirtassa yksiköiden arkea ja ajan kulumis-
ta. Kiesissä pohdittiin yksittäisen päivän, Sukkulassa viikon ja Pirtassa kuukauden 
tapahtumia. Jokaiselle yksikölle teimme oman metallisen ”aikarattaansa”, johon 
kiinnitimme näitä arjen tapahtumiamme. 

Lopuksi kiinnitimme kaikki kolme aikaratasta pieneen laudan pätkään.

Yhtä ratasta liikuttamalla pyörivät kaikki, niin päivä-, viikko- kuin kuukausirataskin 
eteenpäin.
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120. hetki: ”Kiesin lautapeli”

Suunnittelimme kävijöiden kanssa Kiesi-aiheisen lautapelin. 

Pelilautana toimii valokuva Kiesistä ja pelin tavoitteena on löytää Kiesin vieraskirja 
sekä kynä ja palauttaa ne omalle paikalleen. Matkan varrella käännetään kortteja, 
joissa on tehtäviä ja kysymyksiä liittyen Kiesiin, sen tiloihin sekä toimintaan.

Pelin palkintokin on oiva: voittaja saa kahvi- tai teekupposen hyvässä seurassa!
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121. hetki: ”Kantele”

Yksi taitavista piirtäjistämme taiteili ruskealle kartongille kansallissoittimemme, eli 
kanteleen. Kartongista soittimelle taiteltiin myös reunat ja kun valmis kantele lii-
mattiin keltaiselle pohjalle, saatiin aikaan hieno kolmiulotteinen taideteos!

Kantele on Suomen kansallissoitin. Sen historia ulottuu ainakin tuhannen vuo-
den päähän. Kantele oli suosittu ja suomalaisille symbolisesti tärkeä soitin aina 
1900-luvun alkuun asti. Sen jälkeen soittimen suosio hieman hiipui, mutta nykyisin 
kanteleensoitto ja -rakennus ovat jälleen elpyneet.
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122. hetki: ”100 vuoden tapaaminen”

Kaksi taitavaa kertojaamme inspiroituivat Suomen 100-vuotisjuhlasta ja kirjoittivat 
sen kunniaksi kauniin, symbolisen tarinan itsenäisyydestä.

”100 vuoden tapaaminen

Minä en paljon muista siitä päivästä kun synnyin, mutta tiedän että se päivä oli sama 
päivä, jona Suomi tuli itsenäiseksi. Ja kun kasvoin vanhemmaksi, muistan aina sen, 
joka varmisti että minulla on kaikki hyvin. 

Muistaisin, että silloin kun olin 4- tai 5-vuotias ja olin leikkimässä pihalla, huomasin 
jonkun usein kulkevan meidän talomme edestä. Ihmettelin usein, kuka hän oli. Muis-
tan, että kysyin kerran vanhemmiltani, sattuivatko he tietämään kuka tämä on, mutta 
he eivät koskaan nähneet hänen kulkevan talomme ohi. 

Hän oli kuin näkymätön ja minä olin ainoa joka näki hänet. Ja kun kasvoin vanhem-
maksi aloin huomata, että hän oli aina tukena minulle. Esimerkiksi silloin, kun ilkeät 
pojat kiusasivat minua, hän tuli pelottelemaan heitä esittäen aavetta. Tai silloin, kun 
pelasin pallopeliä, hän varmisti että joukkueemme voitti. Tuntui että hän auttoi hui-
jaamisessa, mutta kukaan ei huomannut, eikä olisi uskonut minua, joten en sanonut 
siitä mitään. Se päivä kun menin naimisiin, voisin vannoa että hän oli häissäni, vaikka 
kukaan ei vieläkään nähnyt häntä. Mutta minä tiesin että hän oli siellä. 

Se päivä, kun minusta tuli isovanhempi, hän alkoi pitää huolta myös lapsenlapsestani. 
Ja lapsenlapseni syntyi itsenäisyyspäivänä, kuten minäkin aikanaan. Ja kun saapui 
100-vuotissyntymäpäiväni, sanoi lapsenlapseni näkevänsä jonkun, joka aina auttoi 
häntä. 

Tämä joku oli itsenäisyys. Suomen itsenäisyys.”
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123. hetki: ”Joulupukki”

Halusimme toteuttaa hetken, joka kuvastaisi suomalaista joulua. Itseoikeutetusti 
hetki onkin omistettu rakkaalle joulupukillemme! 

Suunnittelimme oman, ulkomuodoltaan varsin perinteikkään punanuttuisen pukin. 
Vartalon joulupukki sai suuresta lasipurkista, jonka täytimme joulupalloilla ja -va-
loilla. Päässä pukilla on perinteinen tonttulakki ja parran teimme vanusta. Pukin 
kaulassa on punainen huivi, jonka yksi asiakkaistamme kutoi. 

Joulupukkimme on myös sään kestävä! 100+25 hetkeä –taidenäyttelyssä pukki 
toivotti kävijät tervetulleeksi jo ovella omassa ”mäntymökissään”.
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124. hetki: ”Vieraskirja”

Teimme taidenäyttelyämme varten kauniin, Suomi- ja Kaseva-aiheisen vieraskirjan. 
Kirjan kansi on päällystetty harmaalla huopakankaalla, johon on huovutettu Suo-
mi 100 ja Kaseva 25 tekstit sekä Kaarinan nimikkokukkasia keltavuokkoja. Kirjan 
selkämys on virkattu vihreällä ja pinkillä langalla. Vihreä kuvastaa orastavaa alkua 
ja kasvua, räväkkä pinkki puolestaan iloisuutta ja sitä, ettei kaikki ole niin totista. 

Kirja on omistettu kaikille taidenäyttelymme kävijöille!
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125. hetki: ”Yhdessä”

Taideprojektimme viimeinen hetki ”Yhdessä” symboloi koko projektin ajan lois-
tanutta ja myös sen aikana kasvanutta yhteisöllisyyttämme kasevalaisina ja suo-
malaisina. Tämän työn tekemiseen saivat osallistua myös kaikki 100+25 hetkeä 
-taidenäyttelymme kävijät.

Suurelle vanerilevylle kaiversimme ison sydämen, jonka ääriviivat maalattiin punai-
sella. Vanerilevyn tausta maalattiin Suomen lipuksi ja jokaiseen kulmaan kiinnitet-
tiin huovasta tehty, kultainen Kasevan K-kirjain.

Suuren sydämen oikeaan kulmaan kokosimme vanhoista, spray-maalilla hopeiksi 
maalatuista palapelin palasista kolmiulotteisen sydämen. Palaset edustavat meitä 
kaikkia kasevalaisia yhtenä suurena joukkona. 

Soodataikinasta teimme vielä pieniä, erivärisiä sydämiä ja maalasimme lisää pala-
pelin palasia. Nämä sydämet ja palaset veimme pienissä purkeissa teoksen viereen 
taidenäyttelyssämme ja kaikki halukkaat näyttelyssä vierailleet saivat lisätä niitä 
työhön haluamalleen paikalle ja olla näin mukana hetkessämme.   
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100+25 hetkeä -taideprojekti huipentui marraskuussa 2017 pidettyyn taidenäyt-
telyyn. 

Näyttely rakennettiin Sukkulan häkki- ja pyörävarastoon ja se oli yleisön nähtävillä 
kahden viikon ajan. 

Näyttelystä kirjoitettiin myös Kaarina-lehdessä.
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