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Sipuseiskan viikko alkaa!
Sipuseiska valmistaa värikkäitä käsin huovutettuja vaatteita ja asusteita.
Sipuseiskan ideat ja inspiraatiot syntyvät taianomaisista kuvioista ja menneistä
tarinoista yhdistettynä pukeutumisen historiaan. Väreillä on suuri merkitys, eikä
Sipuseiskan ideologiassa pieni ole kaunista. Enemmän on aina parempi!
Olen Sillanpään Sirpa. Olen ammattihuovuttaja, elämäntyyliyrittäjä ja mummu.
Harrastan kehräystä, luovaa tapetointia ja lavakaulusviljelyä. Opiskelen aikuisten
kuvataidekoulussa. Vietän aikaa perheen kanssa, vingutan museokorttia ja
kuuntelen äänikirjoja.

Kaikki tämä vaikuttaa voimakkaasti Sipuseiskan tuotteiden värimaailmaan ja
kuviovalikoimaan. Tykkään valtavasti huovuttamisesta, selkeistä ja voimaa
vaativista työtavoista. Työskentelen mielelläni yksin, aikaa laskematta ja omia
valintojani noudattaen. Lataan merkityksiä väreihin ja kuvioihin, huovutan
viestejä villaan. Värjään ja ompelen. Näin tehden valmistuu Sipuseiskan
villavaatteet, yksi kerrallaan.

Kuumin kesämarkkinasesonki on meneillään, joten eletään hetkessä. Kerron,
mitä Sipuseiskassa tapahtuu tällä nimenomaisella elokuun viikolla.
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Pääosa Sipuseiskan tuotteista myydään suoramyyntinä. Sipuseiska kiertää
myyntikojunsa kanssa käsityöläisten markkinoilla, suuremmissa tapahtumissa ja
alan messuilla. Tykkään, että suoramyynti ja asiakkaan kohtaaminen on paras
tapa kaupitella näitä riemunkirjavia huopavaatteitani.

Eilen tulin kotiin Hakkapeliitta-tapahtumasta. Se oli kahden päivän
myyntitapahtuma, jossa eläydyttiin 1600-luvulle. Näissä historiallisissa
tapahtumissa on myyjän pukeuduttava aikakauden mukaisesti ja nykyaikainen
teltta on naamioitava vastaamaan ajankuvaa. Vettä tuli roimasti markkinoita
edeltävänä yönä ja kuin kiusalla, juuri purkamisen aikaan. Tänään on kuivateltu
kattoa, kojun seiniä ja mattoja. Mallinuketkin piti kuivattaa. Samalla purin autosta
telttarungon ja painot, koska niitä ei tarvita seuraavilla markkinoilla. Lähden
Pohjanmaalle perjantaina. Isokyrössä on 1700-luvun markkinat. Siellä järjestäjä
rakentaa myyntikojut, jotka myyjä itse somistaa. Palataan Isokyrön markkinoihin
loppuviikosta.

Sipuseiskalla on jälleenmyyjä Senaatintorin kulmalla Helsingissä. Finnish Fairytail
Shop myy tuotteitani. Asiakkaina on enimmäkseen risteilyturisteja. Tuotteita
tilataan myös nettisivujen kuvien perusteella. Päivän HUIPPU-UUTINEN onkin se,
että Sipuseiskan uusitut nettisivut on avattu tänään! www.sipuseiska.fi
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sipuseiska.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR14jGXJ7wOWubLWHn30kooLH3eOBUFHJHtgQtA7bwKSZcSMYWa00k2qcPQ&h=AT3JmaSTByUJchUa9TBd7n4J8_EKOxA0weClUIKEgn0Cd_OWzzZp4V-teX_r4ZcCkmTmNqbY6UPHH0ejuMlLMw8vXa4ufhy5_uW2ppTC4tlKEl6lSbE6PN0-iwdkYPcEahzk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1DMleSNXGufrs9uPFH26PiQ60xTpPDTpt7ygO5ZEcHjQNVuXyyNgVIlMMQvVC3zhkeBWxUvczJ5aCmDVLXwXDStkrdJ6WkPFoyiq1dwKkuZ7bC812Rmzu66xZwvLN8KCl9U96RLzuWnTfjTcYUfV0ujJbpi1eNeeIfVlLHmiSD9GE1iS5gjri4Wb3kV803ix73BmYdFAiCPGcFx_z1YeM8BojOGjEPWHq7


Sipuseiska käyttää huovuttaessaan suomalaista lampaanvillaa ja hankkii sen
kotimaisilta kehräämöiltä valmiiksi värjättynä. Huovutettavan villan alla on ohut
villaharso, joka kudotaan Hämeenlinnassa. Näin syntyy pienten yritysten toisiaan
vahvistava ketju: lammastila, kehräämö, kutomo ja huopaverstas.
Lopputuloksena on laadukas lähituote, käsityötuote, jonka kotimaisuusaste hipoo
sataa.

Huovutan perinteisellä märkähuovutustekniikalla. Siinä villat kastellaan kuumalla
vedellä ja saippualla, rullataan riittävän kauan (lue: tunteja), pestään, huuhdellaan,
kuivataan ja viimeistellään. Eilen huovutin oranssin ja turkoosin pikkuympyrän.
Tänään tein punaisen isoympyrän, jonka selkään "piirtelin" auringon. Huovutettu
vaate ei tule valmiiksi yhden päivän aikana. Olin leikannut pikkuympyröiden
kankaat viime viikolla, eilen huovutin, tänään vaatteiden kuivuttua silitin, laputin
ja kuvasin ne. Joskus käy niin, ettei valmis tuote ole minulla kuin muutaman
päivän. Viime viikolla torstaina huovuttamani pinkki hihallinen takki myytiin
lauantaina markkinoilla.

Sipuseiskan verstas on kotona kellarissa. Huovutan lattialla isommat työt ja
teräspöydällä hatut ja kassit. Varsinaista huovuttamista varten on pesuhuone,
koska homma on tosiaan yhtä saippuavedessä läträämistä. Kellarissa on myös
villavarasto ja muut materiaalit, valmiit tuotteet ja viimeistelytila, jossa on
ompelukoneet ja silitys. Autotalli on kaiken sen markkinoilla tarvittavan tavaran
varasto.
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Huopakellarissa on esillä koko alati vaihtuva tuotevarasto ja kotikauppa,
rehvakkaasti sanottuna tehtaanmyymälä. Kotikauppa on lähes aina auki, siellä voi
käydä ostoksilla, kunhan ilmoittaa tulostaan etukäteen. Yllättävän kaukaakin
asiakkaat ajelevat, kai laitumelle tulo on heille eksoottinen kokemus. Mutkaiset
maantiet, pikkukylän taajama, Alakirrankujan uneliaan hiljainen tunnelma,
meidän piha ja kellarin verstas. Onhan se nyt elämys!

Pinkki hihallinen takki tuli valmiiksi tänään ja ehtii mukaan huomenna klo 16
alkaville 1700 -luvun markkinoille.

Video ei saatavilla dokumentissa.
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Sipuseiska on 1700 -luvun markkinoilla Isokyrössä. Tänään käytiin kauppaa klo 16-
20. Hieno aurinkoinen sää.

Suuren Pohjan sodan viimeinen kenttätaistelu käytiin täällä 1714 venäläisten ja
ruotsalaisten kesken. Ruotsi-Suomi hävisi. Markkinoiden perusidea lähtee tuosta
historian tapahtumasta. Sinikeltaisiin pukeutuneita karoliinisotilaita, mamselleita
ja kaupparahvasta kulkee markkinoilla. Karoliinisotilaat pitävät
äkseerausnäytöksiä ja ampuvat tykillä. Enhän mä näista markkinareissuistani
yksin selviä, vaan Sipuseiskalla on logistiikkapäällikkö, markkinavustaja ja
kirstunvartija. Hän on viimeisessä kuvassa .

Muissa kuvissa on luvan kanssa osa Sipuseiskan tämän päivän asiakkaista.
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Sipuseiskan koju 1700 -luvun markkinoilla Isokyrössä.

Käsityöyrittäjän toimeentulo on ripoteltu pitkin kesätapahtumia ja sieltä se on
käytävä viikonloppu toisensa jälkeen keräämässä. Vaikka tässä videossa aurinko
paistaa ja työt sujuu, niin vuodessa on muutama hiljainenkin kuukausi. Niitäkin
varten on toimeentulo kerättävä sesonkiaikana.

Video ei saatavilla dokumentissa.
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Sipuseiskan toinen markkinapäivä Pohjanmaalla sujui kaikilta osin hyvin. Ihan
ykkösasia vaatekauppiaan kannalta on, ettei sada ja tuule. Tänään oli tyyni
poutapäivä. Siitä iso ilmojenhaltijalle. Toinen tärkeä seikka on, että tapahtumaan
tulee yleisöä. Tänään oli useita tuhansia kävijöitä.

Näissä historiallisissa tapahtumissa myyntipaikkaa haetaan kevään aikana.
Järjestäjä juryttää myyjät ja valitsee mieleisensä tuotevalikoiman markkinoilleen.
Sipuseiskalla ei ole markkinoilla varsinaista kilpailijaa, kukaan muu ei valmista
vastaavia huopavaatteita. Vähän samanmallisia ja samanvärisiä pellavavaatteita
myydään. Myyjänä en ehdi kiertää markkinoita itse, mutta kuulin, että toinen
kierrätysvaatekauppiaskin on.

Tänä vuonna 1700 -luvun markkinoilla on 120 myyjää. Myyjiltä vaaditaan kojun
somistamista ja pukeutumista ajan hengen mukaan. Tänä vuonna järjestäjä
kuvaa kaikki myyjät ja käyttää kuvia ensi vuoden valintojen tukena. Jos kuvissa
näkyy muovia voi tulla diskaus.

Tänään Sipuseiskan kojulla käytiin mekkokauppaa. Pöytäliinat puhuttaa paljon ja
keskustelunaiheet liikkuvat omasta liinavaatekaapista tekstiiliteollisuuden
häviämiseen Suomesta. Yhdeltä paikalliselta rouvalta lupasin ostaa kaikki hänen
Finlaysonin pöytäliinansa, katsotaan tuoko hän ne huomenna.
Kaikilta kuvissa esiintyviltä on jälleen lupa kysytty.
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Sipuseiskan viikko oli siinä. Kiitos!

Karoliinisotilaat ampuivat sunnuntain markkinapäivän alkupamauksen.
Nyt Sipuseiska on jo kotiopäin tulossa ja perillä Punkalaitumella ennen
puoltayötä. Kuorman purkaminen jää huomiselle.

Aurinkoista loppukesää kaikille.
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