Laukaan Kalevalaiset Naiset
Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenyhdistys
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Torstaina 15.3.2012
Tunnelmia tapahtumasta
http://www.naishehkua.net/Naishehkua_2012.pdf

Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous
Vuosikokouspäivät alkoivat Sisarillalla Varjolassa perjantaina 13.4.2012
Lähes 150 hengissä osallistuja joukko ilahduttivat Kuuvalon Jussi ja mieskuoro
Laucanto.
Pitopöydän antimet olivat runsaat.
Varsinaiseen kokoukseen Perungassa lauantaina 14.4.2012 osallistui noin 120
naista eri paikallisyhdistyksistä Suomesta ja Ruotsista.
Kokouspäivä päätettiin Tupaswillan saunan lempeissä löylyissä

Naisten virkistys matka Tallinnaan 2012
Perjantai 20.4.
Ohjelmassa oli mm tutustuminen Kalevala Korun tehtaaseen Pitäjänmäelle ja
illallinen Olde Hansassa.

Lauantaina 21.4.2011
Aamupäivä aloitettiin tarvike ostoksilla Karnaluksissa. Osa joukostamme vieraili
Tallinnan kasvitieteellisessä puutarhassa ja pääsi tutustumaa myös samalla
paikallisiin käsityöyrittäjiin puutarhan kesäkauden avajaisissa. Iltapäivä oli sitten
aikaa käydä ostoksilla kaupungin keskustassa tai nauttia auringosta
Raatihuoneentorilla.

Kansallispukukahvit Kalluntuvalla tiistaina 28.8. klo
18.00
Tule mukaan tuulettamaan kansallispukua, feresiä, sarafaania, pitäjän
pukua tai ihan muuten vain katselemaan muiden pukuja ja leikkimään
Helkojen kanssa
Tarjolla kahvin kera syksyisiä herkkuja.

Tekisinkö feresin tai sarafaanin ?
Sarafaani-nimitystä käytettiin Pohjois-Karjalassa, Laatokan-Karjalassa ja VienanKarjalassa. Feresi-nimitystä käytettiin Pohjois-Karjalassa ja Laatokan-Karjalassa.
Aunuksessa nimi oli sveresi.
Feresin tunnusomaisena tyyppipiirteenä on runsas, näyttävä laskostus hameen
takaosassa. On kerrottu, että laskosten perusteella anoppi kykeni arvioimaan
tulevan miniän käsityötaidon. Hameeseen kuuluvat reunusnauhat ja kapeat
olkaimet sekä laaja lähes nilkkapituinen helmaosa. Feresin helmaosan leveys on
vaihdellut 2,5 – 4,0 metriin. Hameessa käytettiin värillistä esiliinaa tai väreihin
sopivaa pirtanauhaa.
Arkikäyttöön tarkoitetut feresit valmistettiin puuvillakankaista, pellavasta tai
puuvillapalttinasta. Juhlaferesit valmistettiin villasta, silkistä tai damastista. Puku
kertoi paljon sen käyttötarkoituksesta sekä perheen (isännän) varallisuudesta.
Karjalassa ei ole ollut alueellisia eroja feresin hamekankaiden värin suhteen.

Historian havinaa tiistaina 30.10. klo 18.00 Sydän-

Laukaan koululla
Filmipätkiä oman yhdistyksen ja Kalevalaisten Naisten Liiton
historiasta.
Katsoimme yhdessä filmit Laukaan, Äänekosken ja Joutsenon
suvijuhlilta sekä yhden filmipätkä Kestikartanon historiasta.

Kruunupäinen Käärme kiertue
Kirsti Mäkinen kiertää syksyn aikana kertomassa vanhasta
suomalaisesta tarinaperinteestä. Hänen kirjansa Kruunupäinen
käärme ja muita Suomen kansan tarinoita sisältää 130
uskomustarinaa ja tietoa kansanuskon merkityksestä yhteisölleen.

Helkat Sarahovissa tiistaina 27.11.2012 klo 17.30
Sarahovin asukkaita saapui piristämään upea joukko kansallispukuisia
Helkoja.
Aluksi meillä oli mahdollisuus tutustua siihen miten Helkat
valmistautuvat harjoituksissaan. Varsinaisena ohjelmana Helkoilla oli
kaksi kansanomaista laulu-/runoleikkiä.
Tilaisuuden lopuksi virittäydyttiin joulun tunnelmiin kera piparien ja
glögin.

