
 

Kypros-yhdistys viestii ja vaikuttaa 
EU-hankkeessa 

  
Kun yhdistyksemme hyväksyttiin partneriksi 
EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman 
käsityöhankkeeseen, sitouduimme lähinnä 
viestintätehtäviin (katso Avrio 21, s. 1). 
Projektin aloituskokouksessa marraskuussa 
2010 Nikosiassa yhdistyksen puheenjohtaja 
Marjukka Niinioja ja varapuheenjohtaja Risto 
Aikonen kuitenkin vaikuttivat lisäksi 
monipuolisella Kyproksen tuntemuksellaan 
kanssakäymistä helpottavasti. Olivathan 
muut osanottajat yleensä ensi kertaa 
Kyproksessa. Kokouksen ohjelma oli taitavasti 
laadittu, tekijänä oli kokenut aikuiskouluttaja 
Anna Kyritsi, mutta hänen päähuomionsa 
kohdistui tietenkin kokouksen johtamiseen. 
 

 

Projektiryhmän ensi tapaaminen: 
Vasemmalta oikealle Suomen, Saksan, 
Bulgarian, Romanian ja Viron sekä edessä 
Kyproksen edustajat. 

Langat, jotka meitä yhdistävät -nimiseen 
hankkeeseen osallistuvat lisäksemme 
kyproslainen, romanialainen, kreikkalainen, 
saksalainen, virolainen ja bulgarialainen 
organisaatio. Kyllä esittäytymisvaiheessa 
etsittiin yhteisiä kieliä. Vaikka kokouskieli 

olikin englanti, olivat saksa ja kreikkakin 
joillekin yhteisiä kieliä. Mutta pikku hiljaa 
kanssakäymistä helpottivat ne langat, jotka 
hyvin konkreettisesti yhdistivät osanottajia.  
  
- Kysymys ei ole kuitenkaan 
käsityöprojektista vaan aikuiskasvatuksesta, 
Anna Kyritsi korosti. Opetellaan siis 
siirtämään käsityöperinnettä. Tavoitteena on 
dokumentoida 30 minuutin filmille käsityötä 
eri maissa, kukin kuudesta maasta tuottaa 
viiden minuutin filmin.  

- Silmää varten, ei paljon puhetta, Anna 
Kyritsi korosti aloituspuheenvuorossaan 
dokumenttien luonnetta. 

 

Kyproksen käsityökeskuksen tehtävänä on 
säilyttää kansanperinne elävänä. Kaikki 
valtion käsityöliikkeissä myytävät tuotteet 
on tehty siellä. 

Kokoustyötä pohjustettiin vierailemalla 
Kyproksen käsityökeskuksessa ja -museossa. 
Käsityökeskuksessa on mahdollista seurata 
työpajoissa monenlaista käsityötä ja lisäksi 
ostaa tuotteita hyvin monipuolisesta 
myymälästä. Paikkaa voi todella suositella 
retkikohteeksi. Kyproksen marraskuullekin 
harvinainen helle vaati veronsa, joten emme 
kaikki osallistuneet vielä järjestettyyn 
vierailuun erään taiteilijan omaan työpajaan. 



 

Käsityökeskuksessa kudotaan mm. 
perinteisiä kudonnaisia, joiden kirjonnat 
tehdään eri tekniikoilla. Oppimassa 
Romanian ja Saksan edustajat. 

 

Käsityömuseossa esitellään käsitöitä mm. 
1800-luvulta. Käsityömuseo sijaitsee 
samassa kompleksissa Nikosiassa kuin 
arkkipiispan palatsin vieressä olevat museot. 

Kun kunkin maan osanottajat esittivät, mitä 
aikovat tehdä, saattoi huomata, että paljon 
oli jo valmisteltu. Dokumenttifilmien 
kuvaajina yleensä aiottiin käyttää 
ulkopuolisia ammattilaisia. Yhdessä 
kuitenkin sovittiin, että opetellaan kuvausta 
sen verran, että on helpompi tilata työ. 
  
Marjukka Niinioja ja Risto Aikonen olivat 
aloituskokouksessa kouluttajan rooleissa, 
Internet-sivujen teko Marjukalla ja 
kuvauskoulutus Ristolla vastuinaan. Roolit 
taisivat joustaa tilanteen mukaan, varsinkin 
kun päästiin itse kuvaamaan ja 

harjoittelemaan filmintekoa. Tavoitteena on 
dokumenttifilmin lisäksi tehdä hankkeen 
Internet-sivuille parin kolmen minuutin 
videoklippejä.  

 
  
Workshop-osallistujat opettelevat 
käsityöaiheisten kuvien ja videoiden 
editoimista ”elokuvaksi” Movie Makerila. 
Useimille aivan ensimmäinen kerta, mutta 
Riston, Annan ja Marjukan 
yhteisneuvottelulla homma sujui, jopa 
kreikankielistä Windowsia käyttäen. Riston 
neuvoilla osallistujat olivat ensin 
parantaneet valo- ja videokuvaus taitojaan. 
Opetusta täydensi myös toimittajana 
työskentelevä Romanian edustaja, joka 
kuvasi workshopista dokumentin 
esitettäväksi Romanian televisiossa. 

Suomi on siis sitoutunut hankkeen Internet-
sivuston rakentamiseen ja ylläpitämiseen. 
Linkki 
http://threadsthatconnectus.wordpress.com 
Tehtävä on tärkeä, sillä netin avulla 
koordinoidaan kunkin maan 
dokumenttiosuuden ja esittelytekstien 
valmistumista mahdollisimman pitkälle 
seuraavaan kokoukseen mennessä. Se 
järjestetään vapun tienoilla Saksassa. Sitä 
seuraava kokous on lokakuussa Kreikassa ja 
hankkeen viimeinen kokous Bulgariassa.  
  
Teksti Eeva-Liisa Niinioja, Kuvat Risto 
Aikonen. Julkaistu Suomi-Kypros yhdistyksen 
Avrio-lehdessä 2010 
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