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Talviset terveiset
Kulunut vuosi on ollut koronaepidemian 
vuoksi erikoinen. Poikkeusoloista huolimatta 
kalligrafiaharrastusta saatiin ylläpidettyä etäkurssein 
ja joulukalenterihaasteen myötä. Kiitos kaikille 
haasteeseen osallistujille - pelkästään Instagramissa 
#kalligrafiatontut -tunnisteella löytyy yli 400 julkaisua. 
Jotta keväällekin löytyisi pähkinä purtavaksi, 
heitämme seuraavaksi haasteeksi Sulkasen 
logosuunnittelukilpailun - kurkkaa lisätietoja sivulta 27!

Kuten viime vuoden ensimmäisessä numerossa, myös 
tässä lehdessä teemavärinä on poikkeuksellisesti kaksi 
Pantonen vuodelle 2021 valitsemaa vuoden väriä: 
"Ultimate Grey" ja "Illuminating". 

Olen Sulkasen uusi päätoimittaja. Olen graafisen 
suunnittelun opiskelija, joten tämä pesti Sulkasen 
parissa antaa minulle mahdollisuuden hyödyntää 
koulussa oppimaani. Teen myös paljon taidetta ja 
yhdistelen kalligrafiaa esimerkiksi eläinmaalauksiini. 
Odotan innolla työskentelyä Sulkasen parissa. 
Juttuvinkkejä voi lähettää osoitteeseen  
paatoimittaja@kalligrafia.org. 

Jenna Jokelainen

Sulkanen
Hallitus 2021

Löydät meidät tietenkin myös internetistä!

JulkaisiJa
Suomen Kalligrafiayhdistys ry.

YHTEYsTiEDOT
Sähköposti:  
sulkanen@kalligrafia.org 
www.kalligrafia.org

TOiMiTus 1/2021
Päätoimittajat Jenna  
Jokelainen & Alina Kuronen 
apunaan yhdistyksen hallitus. 
Avustajat: Marja-Liisa Neuvonen, 
Kaisa-Leena Tunkkari
Taittaja: Satu Vilponen 
/Studio Satu Kukka

iRTONuMERO 
Hinta 10 €, vuoden 2018 
numerot 8 €, vanhemmat 
numerot 2 €.  Hintaan lisätään 

postituskuluja 3 €/ lehti. 
Lisätietoja Tiina-Kaisa Rantalalta: 
jasen3@kalligrafia.org.
Lehti lähetetään, kun maksu 
näkyy yhdistyksen tilillä.

sEuRaaVa sulkaNEN
Lähetä lehteen 2/2021 tulevat  
jutut, kurssi-, näyttely- yms.  
tiedot viimeistään 18.4.2021. 
Lehti ilmestyy toukokuussa. 
Tekstit rtf-tiedostoina tai suoraan 
sähköpostiin kirjoitettuina. Kuvat 
jpg- tai tiff-tiedostoina, reso-
luutio 300 dpi, max 8 Mt/lähetys 
sähköpostilla. Lähetä kuvat ja 
tekstit omina tiedostoinaan.

ilMOiTuksET
Ilmoitushinnat valmiille  
aineistolle:  (PDF, jpg tai vastaava): 

-1/1 sivu (170 x 255 mm) 200 € 
-1/2 sivu (170 x 125 mm) 110 € 
-1/4 sivu (82 x 125 mm) 70 € 
-takasivu (170 x 255 mm) 300 €. 
Kalenterivuoden voimassa oleva 
ilmoitus Kalligrafiayhdistyksen 
nettisivuilla 300 €. Kaikki tiedustelut 
osoitteella: sulkanen@kalligrafia.
org.

sÄHkÖiNEN uuTiskiRJE 
MusTElÄiskÄ
Toimittaja: Johanna Malm.  
Ilmestyy kerran kuussa.  
Lähetä uutiskirjeeseen  
tulevat tiedot osoitteeseen 
mustelaiska@kalligrafia.org. 
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Vlada Ruzhitskaya
Teksti:  Vlada Ruzhitskaya  |  Kuvat:  Vlada Ruzhitskaya  |  Käännös: Kaisa-Leena Tunkkari

Kyrillisen kirjaintaiteen taitaja

Tutustuin kalligrafian maailmaan aivan sat-
tumalta. Työskentelin kuvittajana pääasi-
assa kotona. Olin hyvin aktiivinen ja käy-
tin paljon verkkoviestintää, mutta kaipasin 
henkilökohtaisia kontakteja. Sitä varten 
aloin käydä monilla kursseilla, jotka kieh-

toivat uutuudellaan ja epätavallisuudellaan. Kävin mm. lino-
kaiverruksen, valokuvauksen, kirjainsuunnittelun, keramii-
kan, leikekirjojen ja pukuompelun kursseilla. Kerran valitsin 
kalligrafian ja se vei heti mennessään. Tämä tapahtui syksyllä 
2014 Moskovan Business & Design Instituutissa. Kolmen 
kurssiosion aikana opin eurooppalaisen ja slaavilaisen kalli-
grafian perusteet.

Kun näin ensimmäisen kerran sidottua kirjoitusta, pidin sitä 
joutavana enkä aikonut kirjoittaa sitä. Moneen vuoteen en pii-
tannut tuosta suuntauksesta ja aloin sen suunnittelun paljon 
myöhemmin. Tuohon aikaan vain harvat käyttivät sidottua 
kirjoitusta enkä pitänyt kaikista töistä, joissa sitä kirjoitustyy-
liä oli käytetty. Kaikki kuitenkin muuttui, kun aloin sinnik-
käästi tutkia vanhoja slaavilaisia käsikirjoja ja yritin ymmär-
tää sen aikaisten mestareitten työskentelytapoja. Ammensin 
niistä kirjoista paljon inspiraatiota, mikä vaikuttaa vieläkin. 

Tutkin samalla myös aina muita suunnittelumalleja eri aloilta 
vaatteista sisustukseen. Yritän löytää innoitusta kaikkialta. 
Opiskeluaikana oli aika tylsää vain kopioida vanhoja käsikir-
joituksia, halusin aina keksiä jotain uutta.

En osaa nimetä suosikkiani kaikista töistäni. Jokainen työni 
on suosikkini, kunnes alan tehdä uutta. Silloin unohdan edel-
lisen työni. Teen edelleenkin kaupallisia projekteja, joita pi-
dän ensisijaisina, ja kun osallistun tiimityöhön jossain isossa 
projektissa, käytän tietenkin kirjaimia. Se on tekstausta, ei 
kalligrafiaa. Voisin olla parempi kalligrafi, mutta pidän enem-
män tekstauksesta. Koska olen ollut vuosikausia kuvittajana, 
pidän kirjainten piirtämisestä enemmän kuin niiden kirjoit-
tamisesta.

Minulla ei ole esikuvaa modernien kalligrafien joukossa. 
Tämä johtuu luultavasti siitä, että vaikka olenkin kiinnostu-
nut kalligrafiasta, minua viehättää myös kuvittaminen, or-
namentiikka, logosuunnittelu, keramiikka, linokaiverrus ja 
monet muut asiat. Minua innostaa ja viehättää epätavalliset 
ratkaisut, jotka tulevat ristiriitaisesta harmoniasta (concordia 
discors). Sen lisäksi nautin suuresti vieraillessani historialli-
sissa kansankulttuurin museoissa.
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 "Minua innostaa  

ja viehättää  

epätavalliset ratkaisut,  

jotka tulevat ristiriitaisesta  

harmoniasta."

Onko jollain taiteilijalla tai kalligrafilla ollut 
erityisen suuri vaikutus töihisi tai tapoihisi 
työskennellä?
Kyllä on! Ensimmäisen kerran tämä tapahtui koulussa, kun 
opettaja vei ryhmämme katsomaan Venäjän valtionkirjas-
ton suljettuja kokoelmia. Vanhat käsinkirjoitetut kirjat teki-
vät minuun lähtemättömän vaikutuksen. Koulussa ollessani 
meillä oli tapana valittaa, että sulat, värit ja paperit olivat niin 
huonoja, että kirjaimista tuli ihan kaarevia. Sitten näin nuo 
vanhat käsikirjat, joissa oli tasaiset ja siistit rivit. Näin mie-
lessäni vanhat sulat, musteen, kaikki kirjurin ongelmat, joita 
heillä oli keskiaikana ja silloin todella ymmärsin! Sen jälkeen 
en ole enää valittanut välineistäni, vaan olen keskittynyt pa-
rantamaan taitojani. 

Onko tielläsi ollut epätoivon hetkiä?
Joitakin epätoivon hetkiä on polullani ollut. Olette ehkä huo-
manneet, että olen valinnut kalligrafiseksi tyylikseni koris-
teellisen, sidotun tyylin, mutta tällainen kirjoitus ei ollut ol-
lenkaan suosittua muutama vuosi sitten. Halusin jopa luopua 
kalligrafiasta kokonaan, etten tuhlaisi aikaani sellaiseen, joka 
vain kulutti aikaa ja voimia, ja ajattelin edetä suoraan teksta-
ukseen.
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Päätyöni on nyt opettaa online-kursseilla sidottua kirjoitus-
tyyliä. Minulla on Instagram-tili, jossa yritän tehdä sidotusta 
tyylistä suosittua. Pidän siitä niin paljon, että yritän siirtää 
tuntemukseni jokaiselle ympärilläni. Olen valmis puhumaan 
ligatuureista vaikka tunteja ja selitän, kuinka hyvin ligatuurit 
sopivat erityisesti slaavilaiseen ja venäläiseen tyyliin.

Elämääni kuuluu toki muutakin kuin kirjaimet. Olen myös 
kiinnostunut kansantaiteesta, koristeluista, kuvituksesta, 
valokuvauksesta, linopiirustuksesta, koristeompelusta ja savi-
töistä. Pidän uusien asioiden opettelusta.

Millaisena näet kalligrafian tulevaisuuden?
Teknologia tulee kehittymään ja kalligrafia kehittyy myös jo-
honkin uuteen, ehkä täysin digitaaliseen suuntaan, mutta silti 
sitä tarvitaan. Olen enemmän huolissani kyrillisestä kirjoituk-
sesta: monissa slaavilaisissa maissa on ruvettu arvostamaan 
enemmän latinalaista kirjoitustyyliä. Venäjällä opiskellaan 
yhä enemmän eurooppalaista kuin slaavilaista kalligrafiaa. 
Asia huolestuttaa minua. Nykyään on kasvavaa kiinnostusta 
meidän kirjoitustyylejämme kohtaan, mikä antaa toivoa siitä, 
että ne eivät häviä kokonaan. 

Neuvosi lukijoillemme?
Valitkaa polkunne käyttämällä silmienne lisäksi, joita ohjaa-
vat toisten kauniit työt, myös käsiänne, luottakaaa kykyihinne 
ja taipumuksiinne. Älkää pelätkö tehdä uusia asioita, toistakaa 
vanhoja ja uskaltakaa sekoittaa näitä keskenään. Kokeilkaa ja 
kuunnelkaa sydäntänne!

 "Valitkaa polkunne  

käyttämällä silmienne lisäksi,  

joita ohjaavat toisten kauniit työt,  

myös käsiänne,  

luottakaa kykyihinne  

ja taipumuksiinne."
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T ammikuun Sulkasen 
juttu Marina Soriasta 
ja etenkin kuvat hänen 
töistään saivat minut 
hurmioitumaan – voiko 

olla mitään niin ihanaa?!! Osassa oli kir-
joitusta ja toisissa ”vain” joitain erikoisia 
kuvioita. Ja ne värit, olin ihan myyty! 
Olisi hienoa kuulla, millaisen luomis-
prosessin tuloksena nämä työt ovat syn-
tyneet. Ja yrittää jotain samanlaista edes 
pienemmässä mittakaavassa.

Professori Algis Kliševičiuksen mukaan 
nimetyn Kalligrafian ja kirjaintaiteen 
koulun on tarkoitus tehdä kalligrafiatai-
teesta suosittua, verkostoitua liettualais-
ten ja myös ulkomaisten ammattikalli-
grafien kanssa, järjestää alan kursseja ja 
osoittaa kirjaintaiteen vaikutus ihmisen 
henkilökohtaiseen kehitykseen. Kun 
opiskelijat toimivat vuorovaikutuksessa 
ammattitaiteilijoiden kanssa, he oppivat, 
ettei kalligrafiassa ja kirjaintaiteessa ole 
kyse pelkästään kauniista kirjaimista, 
jotka muistuttavat alan kirjoista löytyviä 

kirjureiden sulalla aikaansaamia kirjai-
mia, vaan huomio kohdistetaan graafi-
seen ajatteluun, kirjainten ja symbolien 
suunnitteluun, monimuotoiseen impro-
visaatioon.
Professori A. Kliševičiuksen (1950-2008) 
aloitteesta  Klaipėdassa järjestettiin en-
simmäinen Liettuan fontti- ja kalligrafia-
näyttely vuonna 1992.  Klaipėda on ollut 
siitä lähtien vakituinen paikka kalligra-
fianäyttelyille. Vuonna 2005 professori 
kokosi kansion “Kalligrafiaa meren ran-
nalta”. Hänen aloitteestaan on julkaistu 
lehteä The Calligraphy Notebooks. Se on 
yhä ainoa laatuaan Liettuassa.
Professori Kliševičiuksen ansiosta  
Klaipėda on tullut tunnetuksi kalligra-
fiataiteen pääkaupunkina. Vasta perus-
tetun koulun nimeen liitettiin tarkoituk-
sella professori A. Kliševičiuksen nimi. 
Kalligrafian ja kirjaintaiteen koulu alkoi 
toimia vuonna 2019, jolloin Vilnan yli-
opiston Taideosaston fonttikurssit täytti-
vät 100 vuotta ja kalligrafiaopetus alkoi. 

Kalligrafian ja kirjaintaiteen koulu Klaipėda
Teksti:Rosana Lukauskaitė  |  Kuvat: Rosana Lukauskaitė  |  Käännös: Kaisa-Leena Tunkkari ja Marja-Liisa Neuvonen

Uskomme, että koululla tulee olemaan 
pitkä ja merkityksellinen vaikutus kau-
punkiimme.

Professori Kliševičiuksen mukaan ni-
metty Kalligrafian ja kirjaintaiteen kou-
lu aloitti toimintansa 24.-28. kesäkuuta 
2019 kurssilla, jonka aiheena oli ”Käsi-
kirjoituksista moderniin kirjaintaitee-
seen”. Tänä vuonna koulussa pidettiin 
syyskuussa viiden päivän kurssi, jonka 
järjesti Liettuan taiteilijayhdistyksen 
Klaipėdan osasto. Tällä kertaa ammat-
tikalligrafit Lidija Kuklienė, apulaispro-
fessori Mindaugas Petrulis, graafinen 
suunnittelija Virginijus Bakas ja Suomen 
Kalligrafiayhdistyksen puheenjohtaja 
Pauliina Yliniitty pitivät kursseja kaikille 
kiinnostuneille. Kurssit olivat ilmaisia ja 
avoimia kaikille iästä, sukupuolesta, kou-
lutuksesta ja tasosta huolimatta. Järjestä-
vä oppilaitos tarjosi kurssimateriaalit ja 
välineet.

Valitettavasti nykyiset karanteenimää-
räykset estivät italialaisen ammattikalli-
grafin Elena Pellicoron osallistumisen. 
Taiteilija oli suunnitellut pitävänsä kurs-
sin, jossa osallistujilla olisi ollut tilaisuus 
tutustua kohotetun pinnan kalligrafiaan 
ja kirigami-tekniikkaan. Elena Pellico-
ron kurssit on siirretty ensi vuoteen.

Kalligrafi L. Kuklienė piti kirjansidon-
nan kurssin, jossa kokeiltiin luovia ja 
uudenaikaisia tekniikoita. Apulaispro-
fessori M. Petrulis näytti osallistujille 
perinteisten ja monipuolisten uusien vä-
lineiden käyttömahdollisuuksia kalligra-
fiassa. Pauliina Yliniityn työpaja käsitteli 
latinalaisten ja kyrillisten kirjainten vä-
listä yhteyttä toisiinsa. Työpajaan osallis-
tuneet tutustuivat Vyaz-tyylin kirjainten 
ominaisuuksiin ja kehittivät omat kyril-
lisvaikutteiset aakkosensa. Kurssi toteu-
tettiin verkossa.

Lähes viikon kestäneet työpajat päättyi-
vät kurssiin nimeltä ”Piirretyistä sym-
boleista toimiviin fontteihin”, jonka piti 
muotoilija V. Bakas. Kurssille osallistujat 
saivat huomata, kuinka heidän kehittä-
mänsä symbolit toimivat hyvin fonttien 
elementteinä. He suunnittelivat myös 
ihan uudet fontit.

Mielenkiintoisten työpajojen lisäksi jär-
jestävä koulu halusi kutsua osallistujat 
vierailemaan tänä vuonna järjestettäväs-
sä Liettuan moderni kalligrafia -nimises-
sä näyttelyssä, jossa oli töitä vanhemman 
sukupolven kalligrafeilta kuten Albertas 
Gurskas, Bronius Leonavičius ja muka-
na oli myös uudempia, esimerkiksi Vaiva 
Čyvaitė ja Greta Suraučiūtė, jotka käyttä-
vät töissään laajasti erilaisia tekniikoita ja 
materiaaleja. Näyttelyssä oli esillä myös 
koulun apulaisprofessorin Mindaugas 
Petruliksen töitä.

Koulumme tavoitteena on kasvaa ja hou-
kutella lisää korkean tason ammattilaisia, 
niin paikallisia kuin kansainvälisiäkin, 
luennoimaan ja saada myös lisää kiinnos-
tuneita opiskelijoita. Ensi vuonna työpa-
joja järjestetään kahdesti, keväällä ja syk-
syllä. Siten tiedot ja taidot kasvavat sekä 
ammattilaisilla että alan harrastajilla.

Kauan eläköön Kalligrafian ja kirjaintai-
teen koulu!
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Kirja on siitä erikoinen tuote, että sen 
omistaja merkitsee sen yleensä näkyvästi 
omakseen.  Massatuotteesta tulee yksilö, 
ja yksilö saa alun historialleen.  Näyttä-
vin tapa tähän on oman kirjanomistaja-
merkin eli exlibriksen käyttö.  

Exlibris on mielenkiintoinen kohde mo-
nesta näkökulmasta. Se on pienoistaidet-
ta ja edustaa osaltaan taidehistoriaa sekä 
ilmaisutapansa että tekijänsä kautta. Se 
on osa kirjan omistamisen ja samalla 
koko kirjan historiaa. Se on osa henkilö-
historiaa ja se on osa kulttuurihistoriaa. 
Ei siis ole ihme, että exlibriksille löytyy 
oma harrastajakuntansa.

Suomen Exlibrisyhdistys on valtakun-
nallinen vuonna 1946 perustettu yhdis-
tys, joka edistää ja ylläpitää exlibrishar-
rastusta. Yhdistyksellä on tänä vuonna 
juhlavuosi, kun yhdistys täyttää 75 vuot-
ta. Yhdistys toimii exlibristen omistajien, 
keräilijöiden, suunnittelijoiden, tutkijoi-
den tai niistä muuten vain kiinnostunei-
den keskuudessa sekä edistää exlibristen 
kansallista kulttuurimerkitystä yhteis-
työssä eri kulttuuristen tahojen kanssa.

Suomen Exlibrisyhdistys 75 vuotta
Teksti: Erkki Tuominen |  Kuvat: Erkki Tuominen

Nyt kun koko kirjan kulttuuri on mo-
nenlaisessa myllerryksessä, korostuu 
exlibristenkin kulttuuriarvojen säilyt-
täminen. Niinpä suurin osa jäsenistöstä 
on jonkinasteisia keräilijöitä ja jonkin 
verran exlibristen tekijöitäkin. Monet 
taiteilijajäsenistä ovat 
osallistuneet kansainvä-
lisiin exlibriskilpailuihin 
ja näyttelyihin omilla 
töillään. Yhdistyksellä 
on oma neljästi vuodessa 
ilmestyvä jäsenlehti Ex-
librisuutiset sekä muuta 
julkaisutoimintaa, esim. joka viides vuosi 
ilmestyvä juhlakirja sekä vuosittainen 10 
suomalaista exlibristä -kansio. Yhdistys 
järjestää näyttelyjä tarvittaessa. Viimeksi 
lokakuussa oli Riihimäellä esillä riihimä-
keläisten exlibristen näyttely. Säännölli-
sesti toteutettavia ovat mm. Sastamalan 
vanhan kirjallisuuden päivien sekä Hel-
singin kirjamessujen näyttelyt. Kulu-
vana vuonna on em. lisäksi tulossa juh-
lanäyttely ainakin kesällä Sastamalaan 
Suomalaisen kirjan museo Pukstaaviin ja 
syksyllä Pasilan kirjastoon.

Yhdistys on mukana myös kansainväli-
sessä yhteistyössä eri maiden exlibrisyh-
distysten kattojärjestön FISAE:n kautta. 
Ja mainittakoon, että yhdistyksemme 
varapuheenjohtaja Olli Ylönen on tällä 
hetkellä tämän järjestön pääsihteeri.

Yleisimmin exlibris on kuvalli-
nen, ja kuva kertoo jotain oleellis-
ta omistajastaan. Exlibris voi olla  
myös kalligrafinen tai sukuvaa-
kunalla varustettuna heraldinen. 
Tärkeintä merkissä on silti itse 
teksti, joka kertoo kenelle kirja 
kuuluu. Suomesta tunnetaan run-

saat 25 000 exlibristä, joten oheiset muu-
tamat esimerkit erityyppisistä ja eri tavoin 
tehdyistä exlibriksistä ovat vain pieni otos 
kaikista erilaisista exlibriksistä.

Suomen Exlibrisyhdistys on  
Suomen Kalligrafiayhdistyksen  
yhteistyökumppani.
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Kotipaikkakuntani kalligrafin silmin:  

Orimattila
Teksti: Pia Tiihonen  |  Kuvat: Pia Tiihonen

Uusi kotipaikkakuntani on yllättänyt minut positiivisesti  
kuukauden sisällä jo monta kertaa. Orimattila on lähes  
16 000 asukkaan maaseutukaupunki Päijät-Hämeessä. 

Kaupungin kokoon nähden täällä on todella hyvät ja moni-
puoliset mahdollisuudet harrastaa muun muassa kulttuuria ja 
liikuntaa. 

Hyvänä esimerkkinä tästä on aktiivinen Lahden kaupungin 
ylläpitämä kansalaisopisto Wellamo, jonka toimialueeseen 
Orimattila kuuluu. Orimattilassa on myös useita Museovi-
raston valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltuja kohteita, 
joista mainittakoon Orimattilan kirkonmäki sekä Tönnön-
kosken silta ja myllypaikka. Vuonna 2002 tehdyissä kaivauk-
sissa löytyi myös todisteita siitä, että Virenojan Myllykosken 
alue olisi maamme vanhinta asuttua seutua. 

Taidemuseo, kotiseutumuseo, kotiseutuarkistot ja mitä kaik-
kea kevät paljastaakaan lumen alta! Varmasti paljon lisää näh-
tävää kalligrafinkin silmille, innolla jo odottelen pyöräretkiä 
uusiin maisemiin. 
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Tania Crossingham 
– keskiaikaisia kuvituksia ja tekstejä – 

Teksti: Tessi Ranta-aho  |  Kuvat: Tania Crossingham

Tutustuin australialaiseen 
kalligrafiin ja keskiai-
kaiseen kuvittajaan (Il-
luminator) Tania Cros-
singhamiin viime kesänä 

Helsingissä. Haastattelin häntä Sulka-
seen.

”Olen Tania ja muutin Suomeen, Espoo-
seen kouluikäisen tyttäreni ja mieheni 
kanssa kesällä 2018. Olemme tulleet jää-
däksemme ja nyt tunnen olevani siellä, 
missä minun pitääkin olla. 

Olen harrastanut lapsesta asti piirtämis-
tä. Taideopettajaopintojeni loppuvai-
heessa törmäsin kirjastossa keskiaikaista 
taidetta esittävään kirjaan ja koin valta-
van elämyksen! Lainasin kirjan ja hankin 
pergamenttia, jota oli lähes mahdoton 
löytää: lähin sitä muistuttava oli valtava 
kengurun nahka, jolle yhdellä istumal-
la jäljensin tarkasti yhden sivun kirjasta 
kirjoituksineen ja kuvituksineen, ja se oli 
menoa! Aloitin siis aika vaikeasta kirjoi-
tustyylistä, goottilaisista fraktuurakirjai-
mista. 

Aloin innolla opetella kirjaimia itsekseni 
ja hankin lisätietoa keskiaikaisesta kuvit-
tamisesta ("illuminating" joka on kuvit-
tamista, jossa käytetään kultausta ja kiil-
täviä värejä). Olen opiskellut ja tutkinut 
keskiaikaisia käsikirjoituksia nyt jo yli 30 
vuoden ajan ja perehtynyt eri alueiden ja 

ajanjaksojen kuvituksiin ja kalligrafisiin 
tyyleihin. Minulle keskiaikaistyylinen 
kuvitus kaikkineen on pyhää taidetta. 
Opiskeltuani pitkään myös esoteriaa ja 
mystiikkaa olen alkanut tehdä myös omia 
tekstejä kuvituksiini. Meditoin päivit-
täin, saan meditaatiosta usein inspiraa-
tion kuvituksiini, ja kuvitukset ja kalli-
grafia ovat minulle meditaatiota.  Haluan 
tehdä taidetta, joka rohkaisee ja inspiroi 
ihmisiä luomaan aidon ja ymmärtävän 
suhteen itseensä sekä tunnistamaan sy-
vempiä merkityksiä oman tekemisensä ja 
elämänsä taustalla. Uskon, että kaikella 
on tarkoituksensa eikä mitään tapahdu 
sattumalta. 

Pidän itseäni enemmän kuvittajataiteili-
jana kuin kalligrafina. Kuvitusta ja omia 
tekstejäni olen yhdistänyt 30 kortin sar-
jaan, jonka julkaisin äskettäin. Myös mo-
nia töitäni on saatavilla korkealaatuisina 
painatuksina nettisivujeni verkkokau-
pasta.  

Teen paljon tilaustöitä: kalligrafisia to-
distuksia, kunniakirjoja, aatelointitodis-
tuksia, diplomeja ja yliopistotodistuksia 
sekä heraldista taidetta, joissa on sukujen 
tai yhdistysten vaakunoita. Exlibriksiä, 
hääkutsuja ja vihkivaloja olen tehnyt ku-
ten myös kirjojen ja levyjen kansia, käyn-
tikortteja ja nimikoituja kirjepapereita 
henkilöille ja yrityksille. 

Yksi mieleenpainuvimmista kokemuk-
sistani oli, kun olin ns. residenssitaiteilija 
maailman uusimmassa goottilaistyyli-
sessä kirkossa Australiassa, ja kuningatar 
Elisabet II vieraili kirkossa. Sain tehdä 
kirkosta kertovaan kirjaan exlibriksen ja 
kirja annettiin kuningattarelle. 

Olen tullut hyväksytyksi muutamiin 
arvostettuihin heraldisen taiteen yhdis-
tyksiin ja yhteisöihin. Niiden kautta saan 
tilaustöitä ympäri maailmaa, varsinkin 
USA:sta, Englannista ja Australiasta. 
Liityin kesällä myös Suomen Kalligrafia-
yhdistykseen, ja Sulkasta olen yrittänyt 
lukeakin, vaikka kieli on kovin vaikeaa. 

Suomessa työskentelen nyt päivittäin ti-
laustöitteni parissa. Yli 20 vuoden ajan 
minulla on myös ollut School of Illumi-
nation, jossa opetan keskiaikaista kuvit-
tamista ja koristelua sekä kalligrafiaa.  
Aloitin tämän kouluni lähiopetuksella 
ja muutama vuosi sitten rakensin verk-
kokurssin, jotta oppilaani maailman eri 
kolkissa voivat osallistua opetukseen. 
Suomessa en ole vielä pitänyt moniakaan 
kursseja, mutta toivon, että kunhan ko-
ronaviruksen rajoituksista päästään, voin 
taas opettaa.
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Voit tutustua minuun 
kotisivuillani: 
www.tania-crossingham.com

Kurssini löydät osoitteesta:  
school-of-illumination. 
teachable.com 

Kuviani Instagramista:  
"taniacrossingham.”
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Harrastettuani kalligrafiaa kol-
misen vuotta aloin syksyllä 
2019 Oulu-opiston kalligrafia-
kurssilla tehdä italic-käsiala-

kirjaa.

Projektissa oli heti alusta lähtien hurjan 
paljon erilaisia käytännön pohdintoja: 
sivujen materiaali, väri, koko, määrä ja 
kuitusuunta, kirjoitettava teksti, teks-
tin asemoinnin suunnittelu ja sivujen 
viivoittaminen. Tehtyäni kaikki lukuisat 
pohjustustyöt oli suuri kynnys aloittaa 
kirjoittaminen. Kun lopulta pääsin al-
kuun, kirjoittaminen sujuikin yllättävän 
mukavasti ja kirjoitin ohjeiden mukaisesti puoli 
tuntia joka päivä. Kirjaimet muuttuivat koko ajan 
helpommiksi kirjoittaa ja käsiala kehittyi matkan 
varrella. Pian olikin vaikeaa lopettaa kirjoittami-
nen vain puolen tunnin kuluttua.

Yllättäviä seikkoja projektissa oli paljon ja yksi yl-
lättävimmistä oli se, kuinka läheiseksi tekstin si-
sältö tuli. Koska jokainen kirjain piti käydä tarkasti 
mielessään läpi ennen kuin sen kirjoitti ja kirjoitta-
minen oli hyvin hidasta, jokaista yksittäistä sanaa 
ja lausetta ehti pohtia tarkoin, miettiä mitä kirjai-
lija lauseessa sanoo ja miltä hänestä tuntuu. Huo-
masin miettiväni tekstin sisältöä silloinkin, kun en 
kirjoittanut ja lopulta tarina meni uniinikin. Koska 
valitsemani teksti oli 1800-luvun englantia, tekstin 
ymmärtämisenkin kanssa oli välillä haasteita. Kir-

italic-käsialakirja
Teksti: Heidi Keskiaho 

joitin tekstin ensin alkuperäiskielellä englanniksi 
ja sitten vielä suomeksi. Teksti oli Edgar Allan Po-
en klassikkoruno The Raven (suomeksi Korppi).

Saatuani tekstiosuuden valmiiksi oli kirjan sidon-
nan vuoro. Ensin piti tehdä kansilehdet. Aiemmil-
la kursseilla olimme tehneet värjäyksiä erilaisille 
papereille ja näitä töitä pyörittelemällä alkoi muo-
toutua kuva juuri tämän kirjan kansista. Tämä työ-
vaihe olikin mielenkiintoinen, kun tarvitsin kansia 
varten huiman pitkän pätkän, jotta saisin kaikki 
käänteet ja kirjan selän muotoilluksi siitä. Ei siis 
muuta kuin mittailemaan ja liimailemaan. Vielä 
ennen sidontaa jokaiselle tulevalle pistolle piti mi-
tata kansiin kohdat millilleen, jotta langat asettui-
sivat tarkasti oikeille paikoilleen. Sidoin jokaisen 
sivun pitkäpistosidostekniikalla yksitellen kohdal-
leen ja voi sitä tunnetta, kun viimeinenkin kanku-

rinsolmu oli tehty ja kirja oli val-
miina kädessäni! Päätä huimasi, 
jotain suurta oli syntynyt.

Vaikka projekti oli kokonaisuu-
dessaan pitkä ja haastava, en 
sano uudelle projektille “never 
more” vaan haaveilen jo seuraa-
vasta käsialakirjasta, tällä kertaa 
copperplatella.

Kiitos kaikista opeistasi ja lop-
pumattomasta kärsivällisyydes-
täsi, Pauliina Yliniitty.

Haastan Minna Huhtalan ker-
tomaan omasta kalligrafisesta 
työstään.

M
inun kalligrafinen työni

Kalligrafiset 
lintukortit

O
sallistuin helmikuussa 2020 juuri en-
nen koronapandemian alkua Pauliina 
Yliniityn Ronde-kurssille Kalliolan 
opistolla. Olin käynyt aiemmin opiske-

lemassa Rondea Orimattilassa sekä Kankaanpäässä, 
joten kirjaimisto oli jo ennestään tuttu. Nyt kuiten-
kin käytimme kirjoittamiseen aiempaa pienempää, 
1,5 millimetrin terää. Ja se muutti kaiken. Kirjaimis-
ta tuli siroja ja pitsimäisiä, isot kirjaimet tuntuivat 
nousevan pienaakkosten siron muotokielen vuoksi 
kuin kruunuksi kirjoitusta koristamaan. Kurssilla 
oli tarkoitus tehdä kortit jokaisesta kirjaimesta omaa 
kirjoitusta helpottamaan. Mietin pitkään, miten ha-
luaisin kortit toteuttaa. Eläinaiheet ovat sydäntäni 
lähellä, ja päätinkin lähestyä korttien tekemistä lin-
tujen kautta. 

Jokaiseen korttiin on valittu oma lintu nimen alku-
kirjaimen perusteella ja linnusta on maalattu pieni 
kuvituskuva guassimaaleilla. Näistä suosikkini on 
kirjain A, sillä siinä pääsin käyttämään ylä- sekä ala-
pidennyksiä linnun nimessä. 

Tämä juttu aloittaa sarjan,  
jossa esitellään 22 korttia.

Teksti: Jenna Jokelainen 

Kuvat: Jenna Jokelainen
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Liisterivärjäys à la Terhi Hursti

V
ielä viimeisen kerran, lupasi 
Terhi Hursti, joten kymmen-
kunta kurssilaista otti lupa-
uksesta vaarin ja vietti ren-

touttavan lauantaipäivän Tampereella 
liisterivärjäyksen parissa.

Liisterivärjäys on vanha tekniikka, jota 
on vuosisatojen ajan käytetty kirjan-
sidonnassa kirjojen kansipapereiden 
värjäämiseen, mutta liisterivärjättyjä 
papereita voi käyttää myös rasioiden 
päällystämiseen, kalligrafiaan tai kort-
teihin. Paras paperi päällystämisen kan-
nalta on 125-grammainen Cansonin Ça 
grain -paperi, sillä se taipuu hyvin, mutta 
on kuitenkin kestävää. Toki muitakin pa-
pereita voi käyttää. Tekniikalla saadaan 
aikaiseksi upeita kolmiulotteisia pohjia, 
ja eräät taiteilijat käyttävät liisterivärjä-
ystä taiteessaan. Internetistä löytää kai-
kenlaista mielenkiintoista aiheeseen liit-
tyvää materiaalia ja opastusta englannin 
sanoilla “paste paper”.

Liisterivärjäykseen kelpaa aivan taval-
linen tapettiliisteri, mutta liisteriä voi 
helposti tehdä myös itse erilaisin ohjein. 
Pieneen määrään liisteriä sekoitetaan ak-
ryyliväriä putkilosta, ja liisteriväri levite-
tään leveällä pensselillä märän paperin 
päälle. Paperi on helppo kastella esimer-
kiksi vauvan ammeessa. 

Teksti: Kaisu Osmonen |  Kuvat: Kaisu Osmonen

Hetki vedessä riittää. Kostea paperi levi-
tetään lasipinnalle ja ylimääräiset kuplat 
ja rypyt pyyhitään pois taulusienellä. Ja 
nyt on liisterivärin levityksen aika! Kun 
liisteriväri on levitetty paperin pinnalle, 
joukkoon voi vielä lisätä puhdasta akryy-
liväriä sinne tänne. Ja sitten vain kuvi-
oimaan paperia erilaisin lastoin tai ihan 
tätä varten kehitetyin kammoin. Itsekin 
voi toki pahvista askarrella jonkinlaisia 
kampoja tai käyttää mitä vain sopivia ku-
viointivälineitä keksii kokeilla. 

Kun vetää kammalla viivoja, mutkia tai 
kaaria eri suuntiin (esim. ensin vaakata-
soon, sitten pystysuuntaisesti), syntyy 
kauniita kolmiulotteisia pintoja. Kuvi-
ointiväline poistaa väriä pinnalta ja jättää 
vaaleampia kuvioita paperille, joten väli-
neen kanssa voi leikitellä ja saada aikaan 
erilaisia yhdistelmiä. Ja liisterivärjätyn 
paperin pinnalle voi kirjoittaa!



Osuvaa tekstiä metsästämässä!
Marja-Liisa Neuvonen

Uusi vuosi on alkanut mutkikkaasti eri 
opistojen kurssien perumisella tai etäkursseiksi 
muuttamisella. Tilanteessa on jälleen hyvät 
ja huonot puolensa. Toiset ovat osallistuneet 
aktiivisesti monille etäkursseille, ja etäkurssit 
ovat mahdollistaneet kursseille osallistumisen 
kotipaikasta riippumatta. Moni kuitenkin on 
jäänyt myös kokonaan kurssien ulkopuolelle 
erilaisista syistä.  

Kirjoitin kauan sitten tavoitteestani saada 
Suomeen jälleen tavoitteellista kalligrafian 
opetusta. SAMK:ssa annetun kalligrafian 
opetuksen loppumisen jälkeen pitkäjänteistä 
ja tavoitteellista opetusta kun ei ole ollut 
tarjolla. Opetusta tarvitaan, jotta laadukkaalla 
kalligrafialla olisi tulevaisuus myös Suomessa.

Kalligrafiayhdistyksessä on noin 300 jäsentä. 
Osa haluaa opiskella ja harrastaa käsillä 
tekemisen ja kauniiden asioiden ilosta, mutta 
osa haluaisi opiskella tavoitteellisesti. Sen vuoksi 
tarvitsemme yhteisen opetussuunnitelman, 
jotta voimme tarjota yhdenmukaista kalligrafian 
opetusta jonka tavoitteena on opetuksen tason 
nostaminen ja varmistaminen.

Kalligrafian opetuksen viisihenkinen työryhmä 
aloitti työnsä viime lokakuussa ja on kokoontunut 
sen jälkeen kahden–kolmen viikon välein.

Opetussuunnitelma pyrkii mahdollistamaan 
tavoitteellisen opiskelun ympäri Suomen ja 
jokaisen omaan tahtiin. Opetussuunnitelma 
suosittelee opiskelijalle länsimaisen kalligrafian 
yleisesti parhaimmiksi ja kauneimmiksi 
tunnustettuja kirjoitustyylejä, joista mainittakoon 
roomalaiset suuraakkoset, karolingiset minuskelit 
ja italic. Yhtäaikaisesti tavoitteena on olla 
vuorovaikutuksessa muiden taiteiden kanssa.

Opetussuunnitelma tulee rakentumaan kolmesta 
isosta opintokokonaisuudesta / tasosta, joista 
ensimmäisen tason opinnot ovat kalligrafian 
perustaitoihin perehdyttäviä opintoja. 

Kalligrafian opettajalle suunnitelma antaa rungon 
opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Pyrimme saamaan opetussuunnitelman 
käyttöön ensi syksyyn mennessä. 

Hyvää uusien mahdollisuuksien 
vuotta toivotellen, 

puheenjohtaja@kalligrafia.org
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Opetuksen  
uudet tuulet 

Puheenjohtajan nurkkaus

Odotamme innolla  
uusia ideoitanne! 

Kun tarvitsemme sopivaa tekstiä onnitteluun, 
muistamiseen, adressiin tai kalligrafiseen työhön, sen 
löytäminen voi olla yllättävän vaikeaa tai ainakin aikaa 
vievää.  Alle olen koonnut muutamia teoksia, joista voi 
hakea tekstejä omiin tarpeisiin.  Kun käyttää toisen 
henkilön tekstiä, on aina huomioitava tekijänoikeudet.
Tässä on vain valikoima kirjoja, lisää voi käydä 
etsiskelemässä kirjastossa, kun niiden kokoelmat taas 
avautuvat. Kannattaa muistaa myös eri runoilijoiden 
kokoelmateokset. Myös verkosta löytyy aforismeja, 
sananlaskuja, lausahduksia, värssyjä ym.

Ajatus on lahja : runoja ja ajatelmia onnitteluksi, •	
tervehdykseksi, lohdutukseksi/ 
toim. Anelma Järvenpää-Summanen. 3.p. Otava, 1996
Asialliset : aforismeja Hotakaisen tuotannosta •	
/Kari Hotakainen. WSOY, 2011
Carpe diem! : hauskaa ja hyödyllistä latinaa. Karisto, 1997•	
Elämä : kauneimmat mietelauseet •	
/Paul Coelho. 2. p. Bazar, 2007
Elämänviisauden kirja •	
/koonnut Hannu Tarmio, WSOY, 1995
Hiuksellakin on varjo : roomalaista elämänviisautta/•	
Publilius Syrus; suom. Arto Kivimäki. Tammi, 2005
Häävene vesiä käypi : runoja ja riimejä hääparille/ •	
toim. Satu Aalto. Karisto, 1999
Itämaisen elämänviisauden kirja •	
/toim. Pertti Seppälä. 2. p. WSOY, 1995
Kalevalaista kansanviisautta. 2. p. Karisto, 1999•	

Katse horisontin yli : sitaatteja luonnosta, merestä ja •	
ihmisluonnosta/Tove Jansson; toim. Katariina Heilala. 
WSOY, 2020
Katso pohjoista taivasta : runoja Suomesta •	
/toim. Jenni Haukio. Otava, 2013
Onnenhetkiä : Antoine de Saint-Exupéryn kauneimpia •	
ajatuksia/Saint Exupéry. Kirjapaja, 2018
Pessimistin aforismit / Onni Vähälä.  •	
Palladium Kirjat, 2015
Pinnalla.Pop!: lasten aforismikirja •	
/Minka Heino. Suomen aforismiyhdistys, 2017
Runo on vapaa/toim. Satu Koskimies ja Juha Virkkunen. •	
Otava, 1996
Sanoista kauneimmat: onnitteluja, tervehdyksiä, •	
toivotuksia/toim. Kaija Valkonen. 2. p. WSOY, 2003
Sitaattimestarin muistelmat •	
/koonnut Outi Lauhakangas. 2. p. WSOY, 1998
Suuri värssykirja/toim. Virve Sammalkorpi.  •	
7. p. Karisto, 2001
Tempus fugit = aika rientää : latinaa keskellä arkipäivää/•	
Annikki & Erkka Lehtola. 2. p. WSOY, 1996
Vastakarvaan : siistimättömiä mietelmiä/Stanislaw Jerzy •	
Lec. 4. p. Gummerus, 2005
Värssykirja/toim. Maija Raski. Karisto,  •	
uusin lisäpainos 2014.

Verkkoaineistoja:
Positiivareiden värssypankki:  •	
https://www.positiivarit.fi/varssypankki/
Suomen murteiden sanakirja: •	
 http://www.kotus.fi/sanakirjat
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Jäsenyys

Askartelu- ja taidetarvike 
Presento Oy
Kauppiaskatu 13, 
20100 TURKU
www.presento.fi
10 %:n alennus

Lalupate Oy
Laaja valikoima eri 
paperilaatuja.
www.lalupate.fi

Suomen taidetarvike
Vapaudentie 56 A 101 
60100 SEINÄJOKI
050 592 4392
www.suomentaidetarvike.fi
10–20 %:n alennus  
kaikista tuotteista

Suunnittelutoimisto Moods
www.suunnitteluroos.fi
Tiina Roos
040 543 5619  
Satula-tuolitilauksista  
10 € alennus osoitteessa:  
www.salli.com koodilla  
”work better work healthier”

Taide ja kehys Räikkälä/
Mosarte ky
Keskuskatu 33  
38700 KANKAANPÄÄ
www.taidemakasiini.com
20 €:n alennus suurimmasta 
osasta tuotteita ja kehysten 
materiaaleista

Teijan tekemää 
Porin Puuvilla,
Värjäämön tori, 
Pohjoisranta 11 
28100 PORI
050 491 4361
FB: Teijan tekemää
10 %:n alennus

Tempera Oy
www.tempera.fi
10-15 € alennus 
normaalihintaisista tuotteista, 
vain myymälässä.

Yhteistyökumppanit:
Exlibris Aboensis ry
Global Calligraphy Vienna

Muista mainita jäsenyys aina oston tai tilauksen yhteydessä.  
Jäsenkortin voit tarvittaessa tulostaa yhdistyksemme nettisivujen www.kalligrafia.org
Osoitteenmuutokset: sihteeri@kalligrafia.org.

Nämä menevät nopeasti, 
joten tilaa omasi nyt!

Jäsenesittely  
Allu Kuronen

Olen kortteilija. Henkeen 
ja vereen. Olen jo vuosia 
nauttinut onnittelukorttien 
teosta, mutta kortteihin 
kirjoittaminen ja terveh-
dysten teko ei toiminut. 
Siksi ilmoittauduin ensim-
mäiselle kalligrafiakurs-
silleni. Se oli viikonlopun 

kestävä Italic-kurssi. Sain ensimmäi-
sen maistiaiseni kalligrafiasta ja tutustuin samalla 
Tessiin. Ja siitä se sitten lähti. 

Kortteilun rinnalle oli syntynyt uusi, ihana harras-
tus. Olen käynyt jo joidenkin vuosien ajan Tessi 
Ranta-ahon opettamalla Vantaan aikuisopiston 
kalligrafian jatkokurssilla ja käynyt lisäksi Kalliolan 
opiston viikonloppukursseilla pari kertaa vuodes-
sa. Kalligrafiaharrastuksen kautta olen myös pää-
tynyt mm. kirjansidonta- ja embossauskursseille, 
minne muuten tuskin olisin koskaan lähtenyt. Jo-
ten kiitos kalligrafian, olen päätynyt kokeilemaan 
myös aivan uusia, ihania juttuja ja kehittämään 
kädentaitojani! 

Kortteilu on pysynyt kalligrafian rinnalla rakkaana 
harrastuksena, mutta jostain syystä vasta viime 
vuonna aloin oikeasti hyödyntämään kalligrafisia 
taitojani korttien teossa.Jostain syystä olin pitä-
nyt nämä harrastukseni erillään, vaikka kortteilun 
vuoksi lähdin  kalligrafiaa alunperin harjoittele-
maan. 

Hassua, että kesti niin monta vuotta ennen kuin 
rohkaistuin oikeasti yhdistämään ne, mutta nyt 
kun vihdoin niin tapahtui, olen aivan uudella in-
nolla tekemässä kortteja ystäville ja sukulaisille! 
Osittain myös kalligrafiakursseilta saamani tai-
tojen avulla uskaltauduin hakemaan pari vuotta 
sitten Metropolian Ammattikorkeakouluun opis-
kelemaan visuaalista viestintää ja pääsin sisään. 
Tulevaisuuden graafinen suunnittelija tässä siis 
hei! 

Kalligrafia tuo mukavaa tasapainoa koululle var-
sinkin, koska kalligrafiatöissä voin toteuttaa itseä-
ni hyvinkin vapaasti miettimättä esimerkiksi tar-
kemmin luettavuutta tai typografiaa, mitä usein 
koulutöissä joutuu pohtimaan tarkasti. Jos en ole 
koulutöiden, kalligrafian tai kortteilun parissa, niin 
minut löytää usein sohvan nurkasta teemuki kä-
dessä katselemassa Disneyn klassikkopiirrettyjä 
(lempparina mainittava Lilo ja Stitch)! 

Jäsenesittely
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Hyvinvointiisi vaikuttavat työhön, vapaa-aikaan 
sekä nukkumiseen liittyvät asiat. Ei ole yhden-
tekevää tuki- ja liikuntaelimistön kannalta, mitä 
työssäsi teet tai vapaa-ajalla puuhailet. 

Levon merkitys elimistön palautumisessa ja esi-
merkiksi uniergonomian vaikutus niska- tai sel-
käoireisiin ovat molemmat merkityksellisiä. 

Monissa ammateissa teemme paljon töitä 
näyttöpäätteen äärellä, joten keho ei välttä-
mättä kaipaisi vapaa-ajalla istuen paikallaan 
tehtävää harrastusta kuten kalligrafiaa. 

Ohjeen laatija työfysioterapeutti Riikka Yliniitty 2020
Ohjeen laatija työfysioterapeutti Riikka Yliniitty 2020Ohjeen laatija työfysioterapeutti Riikka Yliniitty 2020

Hyvä kalligrafian harrastaja

Kehon huoltoa    osa 4/4    KEVEYTTÄ KÄSIIN

Mielekkään harrastuksen merkitys psyykkisel-
le hyvinvoinnille on erittäin tärkeää, joten muis-
tathan huoltaa itseäsi, jotta pysyt kaikin puolin 
hyvässä kunnossa. 

Ota vinkkiä omahoitoon vaikkapa näistä ohjeis-
ta, joita Sulkanen sinulle tänä vuonna tarjoaa. 

Terveisin työfysioterapeutti

Ohjeiden laatija Riikka YliniittyTälle palstalle toivomme teidän lähettävän kaikenlaisia kalligrafiaan liittyviä sattumuksia,  
joista olisi muillekin alan harrastajille iloa. Kuten juuri kuvia, oppitunneilla lausuttuja mietteitä (hassuja  

tai vakavia oivalluksia), kalligrafian opiskelussa sattuneita kömmähdyksiä, havaintoja kalligrafiasta  
muuallakin kuin alan harrastajien parissa. Osoite on sulkanen@kalligrafia.org. 

Poimintoja #kalligrafiatontut -tunnisteen alta. Kiitos kaikille osallistujille ihanista julkaisuista! Seuraavaan Sulkaseen toivomme 
kuvia lähettämistänne ystävänpäivätervehdyksistä.  Kuvat: Merja Laakkonen, Pia Tiihonen, Päivi Korpi, Teija Tiilimäki, Tessi Ranta-
aho, Helena Tiilikka, Tiina Hiltunen.

Arjen kalligrafiaa
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Etu- ja takakannen kuvat: Vlada Ruzhitskaya


