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Tervetuloa seuraamaan Sydänkorven viikkoa!

Minä olen Niina ja muutin mieheni Esan ja poikamme Villen kanssa reilut kolme
vuotta sitten Turusta kiirettä karkuun tänne luonnon helmaan Punkalaitumen
Liitsolaan. Asumme keskellä maalaisidylliä metsien ja peltojen syleilyssä.
Kotimme on yli satavuotta vanha hirsitalo, jossa on ihana mummolamainen ja
elämää nähnyt tunnelma. Olen kotoisin Loimaalta, joten muutto maalle oli ikään
kuin paluu lapsuuden maisemiin. Mukava yllätys oli, että muuton myötä Ville
pääsi vaihtamaan 650 oppilaan laitosmaisesta koulusta Pohjoisseudun pieneen ja
viihtyisään kyläkouluun.

Sydänkorpi on yhden naisen yritys ja yksi tapani tehdä haaveistani totta. Rakastan
entisajan estetiikkaa ja nautin kaikesta käsillä tekemisestä. Erityisesti nautin olla
kädet savessa, joten tällä hetkellä teen pääasiassa keramiikkaa. Käsin tehdyissä
tuotteissa korostuu yksilöllisyys ja niistä voi aistia sekä esineiden omaa että niiden
tekijän luonnetta. Ne ovat myös luonnostaan uniikkeja, kahta täysin samanlaista
ei ole olemassa.

Sydänkorpi voi tarkoittaa yhtä hyvin paikkaa syrjässä ja syvällä korvessa metsän
keskellä kuin paikkaa ihmisen sisimmässä. Yrityksen nimi tulee siitä, että arvostan
luontoa, vapautta, rauhaa ja sitä, kuinka elämän tarkoitus ja onni lopulta löytyvät
yksinkertaisista asioista ja ihmisistä itsestään. Elämänohje ”mene sinne, missä
tunnet eniten eläväsi” toteutuu minulle nyt täällä Punkalaitumella. Täällä tunnen
eläväni täysin ja ihanasti korvessa.

- Niina Berg / Sydänkorpi
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Ihana savi!

Savi materiaalina on ainutlaatuista ja kiehtovaa. Savi on luonnossa esiintyvä
maalaji, joka on syntynyt eri kivilajeista rapautumalla pitkän ajan kuluessa ja
siihen on sitoutunut maan energioita jo tuhansien vuosien takaa. Saven kautta
voi tuntea yhteyden luontoon, elämän alkulähteille, johonkin alkukantaiseen ja
alkuperäiseen. Kautta historian monissa eri kulttuureissa savea ja maa-ainesta on
pidetty kaiken alkuperänä myös ihmisen.

Keramiikassa kiinnostavaa on sen ikiaikaisuus. Se on yksi vanhimmista taiteen
muodoista. Keraamisia esineitä on löydetty jo ihmiskunnan varhaisimmilta ajoilta.
Vanhimmat löydetyt saviastian palaset ovat jopa 20 000 vuotta vanhoja.
Olen kotoisin saviseudulta ja minulla on saviset juuret  Isoisoisäni Wilhelm Niemi
(1870–1925) oli savenvalaja. Hänellä oli oma savipaja kotinsa pihapiirissä Loimaan
Karsattilassa, jossa hän valmisti savesta astioita, uunivuokia, kukkaruukkuja ja
leluja. Yksi hänen tuotteistaan oli eukon muotoinen rahalipas ”Loimaan ämmä”,
jonka kopioita Loimaa-Seura myy edelleen, mutta nykyään lipas on nimeltään
Loimaan Miina. Ensimmäisessä kuvassa on isoisoisäni tekemä kannu.

Minun pikkuruinen savipajani on kotipihassamme vanhan navettarakennuksen
päädyssä, jossa minulla on työpöytä, dreija ja pieni keramiikkauuni. Pajan
naapurissa samassa rakennuksessa asustelee kolme ihanaa ja persoonallista
suomenlammasta Lempi, Lyyli ja Lilli. Likat tulivat meille aivan pikkuisina
tuttipullokaritsoina ja ne rakastavat huomiota ja rapsutteluja. Lampaiden kanssa
puuhastellessa maailman murheet unohtuvat helposti. Meillä on myös kaksi villiä
ja vahti-intoista koiraa Pimu ja Rekku sekä Viiru-kissa, joka on mielellään mukana
joka asiassa. Viiru on erityisesti kiinnostunut kuvausavustajan tehtävistä ja tästä
syystä Viirun voikin bongata joistakin tuotekuvista.
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Savesta keramiikaksi

Hoppu on hanurista, mutta keramiikan tekeminen onkin kaiken nopeuden ja
kiireen vastakohta, saven kanssa ei voi hosua. Keramiikkaesineen valmistamiseen
savesta kuluu vähintään kaksi viikkoa. Ihan ensimmäiseksi savi pitää vaivata
tasalaatuiseksi ja helpommin työstettäväksi, koska kauan paikallaan ollut savi on
sisältä pehmeämpää kuin ulkopinnalta. Vaivaaminen poistaa myös ilmakuplia
saven sisältä. Kun savi on kunnolla vaivattu, siitä muotoillaan haluttu esine
esimerkiksi dreijaamalla. Saven käsitteleminen rentouttaa ja rauhoittaa.
Dreijatessa mieli tyhjenee kuin itsestään kaikesta turhasta. Savi on myös
armollista ja yksi sen ainutlaatuisista ominaisuuksista onkin sen muokattavuus
yhä uudelleen ja uudelleen uuteen muotoon.

Kun saviesine on muotoiltu halutunlaiseksi, sen annetaan kuivua seuraavaan tai
sitä seuraavaan päivään ns. nahkakuivaksi, jolloin esine viimeistellään, sen pohja
sorvataan, esine koristellaan ja kiinnitetään mahdolliset kahvat ja korvat jne.
Tämän jälkeen esineen annetaan kuivua rauhassa noin viikon verran tai
kauemmin, riippuen esineen koosta.

Kosteana savi on taipuisaa ja sitkeää, mutta kuivuttuaan se muuttuu hauraaksi.
Kun kuivunut saviesine raakapoltetaan 950 asteessa, savi kovettuu ja muuttuu
keramiikaksi. Raakapolton jälkeen uunin voi avata, kun se on jäähtynyt eli noin
vuorokauden kuluttua. Sitten keramiikkaesine lasitetaan ja poltetaan uudelleen
lasituspoltossa 1220–1250 asteessa. Uunin voi avata vasta noin puolentoista -
kahden vuorokauden kuluttua. Nyt keramiikkaesine on valmis. On kiehtovaa,
miten savimöykystä saa omin käsin luotua jotakin käytännöllistä, kestävää ja
kaunista.
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Sydänkorpi -tuotteet

Sydänkorpi myy muun muassa keraamisia käyttö- ja tarjoiluastioita,
kukkaruukkuja ja maljakoita. Valmistan tuotteet alusta loppuun omalla pajalla
käsityönä savimöykyn vaivaamisesta valmiiksi esineeksi asti. Astiat valmistan
korkeapolttoisesta kivitavarasavesta ja lasitan ne elintarviketurvallisilla lasitteilla.
Astiat ovat mikroaaltouunin ja tiskikonepesun kestäviä.

Sydänkorven valikoimaan kuuluu myös merinovillasta käsin neulottu suloinen
vauvan Tuutuviltti ja vaihtelevasti muita käsitöitä. Myyn tuotteita pääasiassa netin
välityksellä www.sydankorpi.com ja erilaisissa tilaisuuksissa. Myytäviä tuotteita voi
tulla katsomaan ja ostamaan myös etukäteen sovittuna aikana meidän kotiin.
Haaveenani on jossakin vaiheessa tulevaisuudessa avata pieni myyntitila.
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Sydänkorpi kiittää! Kiitos! www.sydankorpi.com
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sydankorpi.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-pTVDfn48aLHTRvPQztZ1rFDMVAH3_G_g42ons8SIwS2tJk0d8_3WWiE&h=AT01onmdNjuGFPJEqk5BTSBJVPYtwNH0szG_WgelpqqFYRrw5fdvczxDhMtMTf-EHZ7_vbRU_CPmTTN9WVj2hORDhUoPNFiVoxvai937or53jrgacntYm8GsmIklvRPRnKhg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0aHuzr1HkPlf8KhdBAQHU-Suh43SeCU8URmeOAMSift5DFkf96WDk1rZhuyTkytxWiUs9CThEPGIf7MzQt85S1Y_83O3TOiy-23Uy16yRoLtEpLYlTweQo_C32dBl4xRgdqD75M4IpILsCOqk0Q6dE6v8dL_8yo1M-wmwL8_H10WWiEhAJVWAbjhkldor0vOaPfHqdnnNotUaMYVbMW4ict5uFqoySbZVh
http://www.sydankorpi.com/?fbclid=IwAR2PjSKy1WPqN-hxl2228uyF_CniWX5If2uggCmk24NrpxBZzqYsrToJDRA

