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Sashiko & Boro Love by Elina Helminen on täällä!

Vanhat japanilaiset kirjonta- ja paikkaustekniikat nyt myös tuoteperheenä

Sashiko & Boro Love by Elina Helminen -tuoteperhe yhdistää uudenlaisella tavalla käsitöiden 
kurssipalvelut, tee se itse -paketit sekä tuotemyynnin. Tuoteperheeseen kuuluu lähiopetus- 
sekä verkkokurssit, tekemispaketit itsekseen tekijöille sekä julisteita, postikortteja ja 
laadukkaita kotimaisia puuvilla-pellavaisia keittiöpyyhkeitä.


- Aloitimme sashiko- ja borokirjonnan kurssit syksyllä 2019 ja saimme heti huomata, miten 
suurta kiinnostusta ne herättivät asiakkaissa. Ilmiö on koko ajan kasvanut ja saanut uusia 
seuraajia. Tekniikoiden visuaalinen maailma on voimakas ja muistuttaa siitä, miten 
esimerkiksi vaatteiden ja asujen korjaaminen voi jopa taidetta, toteaa Taito Varsinais-
Suomen toiminnanjohtaja Tiina Aalto.


- Valmiit tuotteet on suunnattu erityisesti heille, jotka haluavat arjessaan nähdä kierrätetyn 
materiaalin kauneuden, Aalto jatkaa.


Erikoisneuvoja Elina Helminen Taito Varsinais-Suomesta on niin ikään innostunut ja 
jännittynytkin uudenlaisesta konseptista.


- Minulle kirjonta on ollut intohimo jo useiden vuosien ajan, samoin opettaminen. Nyt 
kädenjälkeni on siirtynyt myös täysin uudenlaiseen ympäristöön, joten onhan se huikeaa 
samoin kuin se positiivinen palaute, jota olemme jo nyt saaneet.


Sashiko & Boro Love -tuotesarjassa on neljä erilaista kuosia, joista voi nähdä vuodenaikojen 
ominaisvärit. Tuoteperhe lanseerataan viikonloppuna 12. - 14.11. Tampereen Suomen 
Kädentaidot messuilla, jonka jälkeen tuotteet tulevat myyntiin Taito Varsinais-Suomen 
taitokeskuksiin, Turun Taito Shop -myymälään sekä valtakunnalliseen Taito Shop 
-verkkokauppaan.
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Syksyn sävyt


Tekemispaketti / 32€


Keittiöpyyhe / puolipellava 45 x 65 / 22 €


Juliste / 50 x 70 / 12 €


Postikortti / a5 / 2,5€


Kevään sävyt


Tekemispaketti / 32€


Keittiöpyyhe / puolipellava 45 x 65 / 22 €


Juliste / 50 x 70 / 12 €


Postikortti / a5 / 2,5€


Kesän sävyt


Tekemispaketti / 32€


Keittiöpyyhe / puolipellava 45 x 65 / 22 €


Juliste / 50 x 70 / 12 €


Postikortti / a5 / 2,5€


Talven sävyt


Tekemispaketti / 32€


Keittiöpyyhe / puolipellava 45 x 65 / 22 €


Juliste / 50 x 70 / 12 €


Postikortti / a5 / 2,5€
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TAMMIKUU / Ti 25.1. ja Ti 1.2.

VERKKOKURSSI


KLO 17.30


HELMIKUU / Pe 11.2.

TAITOKESKUS TURKU


KLO 17 - 20


MAALISKUU / To 3.3. ja To 10.3.

VERKKOKURSSI


KLO 17.30


HUHTIKUU / Ke 6.4.

TAITOKESKUS RAISIO


KLO 17.00 - 20


TOUKOKUU / Ti 17.5. ja Ti 24.5.

VERKKOKURSSI


KLO 17.30


KESÄKUU / To 2.6.

TAITOKESKUS SALO


KLO 17 - 20


Ilmoittaudu kursseille osoitteessa:

arvi.taito.fi


Hakukenttään: sashiko & boro love


Pst! Seuraathan meitä somessa? - @taitovarsinaissuomi


Kurssi / Kevätkausi 2022

http://arvi.taito.fi


TIEDOTE 10.11.21









Tekemispaketti sisältää:


• 15 x 15 cm pala japanilaista shippo-kangasta 

• japanilainen sashiko-neulapake6 

• 20 m sashiko-lankaa 

• valikoima kierrätyskangaspaloja, joissa toistuvat vuodenaikojen eri 
sävyt. Kaikki kankaat ovat pestyjä, ehjiä ja huolleAuja 

• pala valkoista puuvillaista painopohjaa 

• valikoima puuvillalankoja, n. 60 m  

• ideaohje 

Lisätiedot:

Tiina Aalto / Taito Varsinais-Suomi

040 554 6188


Haastattelupyynnöt:

Elina Helminen / Taito Varsinais-Suomi

050 462 0335


www.taitovarsinaissuomi.fi

@taitovarsinaissuomi

http://www.taitovarsinaissuomi.fi

