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Tekstiilitaiteilija Sirpa Hasan käsissä 
syntyy pääsiäismunia, joissa perinteinen 
ornamentiikka ja oma tyyli yhdistyvät. 

”Munia 
värjätessä 

mieli lepää” 
M I N NA M A R I A KO S K E L A K U VAT H A N NA- K A I SA H Ä M Ä L Ä I N E N/ O TAVA M E D I A

Munaan sisältyy 
elämisen 
mysteeri, synty-
misen ihme. 
Sitä on pidetty 
kevään ja kevät-
auringon symbo-
lina. Katso Sirpa 
Hasan vinkit 
pisankamunien 
maalaamiseen, 
sivut 48–49.
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Sirpa Hasa ja 
Haiku-kissa talon 

ulkorappusilla. 
Sirpa on remon-
toinut vanhasta 

kansakoulusta 
mieleisensä kodin.

Hän rakastaa 
voimakkaita värejä, 

mikä näkyy talon 
julkisivussakin.
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K onneveden Pukaran kylän entisen kansakoulun 
pihalla on vipinää kuin maatilalla konsanaan. 
Keltaisen hirsitalon pihamaalla tepastelee joukko 
touhukkaita kanoja ja muutama kukko. Kevät- 

auringon paisteesta nauttiva vinttikoira Viima rientää ute- 
liaana tervehtimään vierasta tulijaa. Ujo Haiku-kissa puo-
lestaan hyppää nopeasti pensaan taakse piiloon. Idyllisessä 
maalaismiljöössä asuvat batiikkitaiteilija Sirpa Hasa ja hä-
nen kolmevuotias Ukko-poikansa.

Sirpa Hasa on vuosikymmenien ajan opiskellut perin-
teisiä batiikkivärjäysmenetelmiä muun muassa Indonesi-
an Jaavalla ja Länsi-Afrikan Ghanassa. Batiikki on Indone- 

siasta peräisin oleva kankaiden värjäystekniikka, 
jossa kankaat värjätään joko vahavärjäysmenetel-
mällä tai solmutekniikalla. Nykyisin hänet tun-
netaan suomalaisen batiikkitaiteen edelläkävijä-
nä, joka yhdistelee taitavasti perinteisiä batiikki-
värjäysmenetelmiä ja omaa persoonallista tyyliä.

SUOLAHDELTA KOTOISIN oleva Sirpa Hasa oli 
haaveillut maallemuutosta jo pitkään, ja vihdoin 
vuonna 1999 myyntiin tuli sopiva talo, suuri 
kansakoulu. Vuonna 1932 valmistunut kansa-

koulu toimi kyläkouluna vuoteen 1963., jolloin se lakkau-
tettiin. 

Sisukas kaupunkilaistyttö ei säikähtänyt rakennuksen 
huonoa kuntoa, vaan näki sen tarjoamat monet mahdol-
lisuudet.

– Ihastuin Pukaran tunnelmaan, sen suuriin huoneisiin 
ja moniin tiloihin, pihaan ja puutarhaan. Tarvitsen väljyyttä 
ja vapautta ympärilleni. Täällä on sellaiset tilat, että pystyn 

työskentelemään mihin vuorokauden aikaan tahansa häi-
ritsemättä naapureita.

Suuri koulutalo hirsisaunoineen ja piharakennuksineen, 
marjapensaineen ja hedelmäpuineen muodostaa idyllisen 
miljöön, mutta sen ylläpitäminen vaatii eittämättä pal-
jon työtä ja tarmoa. Sitä Sirpa Hasalla tuntuu olevan lähes  
loputtomiin. Jopa oman pienkanalan perustamiseen. Jos 
Sirpalta kysyy kumpi oli ensin, muna vai kana, on hänen 
kantansa selvä: Kana tietysti! Niinhän se hänenkin elä-
mässään meni. Eläinrakas nainen haaveili pitkään kano-
jen hankkimisesta ja niiden hoitamisesta. Maalla haaveen 
toteuttaminen tuli vihdoin mahdolliseksi.

HASA PITÄÄ KANOISTA, sillä ne ovat hänen mukaansa 
hauskoja, topakoita ja touhukkaita. Suomalaiset maatiais-
kanat ovat käyneet harvinaisiksi, ja kannan vaaliminen 
onkin taiteilijalle tärkeää. 

Vuosien kuluessa taiteilija on oppinut kanojen hoidosta 
paljon. Hän tietää tarkkaan, milloin kanojen voi antaa hau-
toa munat tipuiksi. Talvella Pukaralla ei haudota, sillä kyl-
myys voi olla kohtalokasta pienille linnunpoikasille. Maa-
tiaiskanoilla on muita kanarotuja voimakkaampi hautoma- 
vietti, ja se herää valon lisääntymisen myötä keväällä.

– Tämä on välillä yhtä voimakkaiden tahtojen taistelua: 
kana päättää hautoa ja minä päätän, että nyt ei haudota. 
Haudonta-aika on pitkä ja vaativa, se kestää noin 21 vuoro- 
kautta. Silloin kanat eivät oikeastaan liiku mihinkään ei-
vätkä syö juuri mitään, ne vain istuvat muniensa päällä. 
Välillä sentään juovat hieman vettä.

Sirpan mukaan kanoihin ja kukkoihin liittyy paljon vää-
riä uskomuksia. 

→ Suomen ensimmäinen 
kananhoito-opas vuodelta 
1914 julisti kananhoidon 
kannattavan jopa torpparille.

→ → Osa Sirpan kanoista on 
hyvin sosiaalisia. Ne pitävät 
jopa hellittelystä.

↓ Pikkutiput viiden vuoro-
kauden ikäisinä. Munia on 
yhtä monenlaisia kuin on 
kanojakin.

”Munia 
 värjätessä 
 kaikki muu 
 häviää 
 ympäriltä.”
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– Sanonta ”tyhmä kuin kana” ei mielestäni pidä lainkaan 
paikkansa. Kanat ovat fiksuja ja oppivat nopeasti. Miellyt-
tämisen tarvetta niillä ei ole, ne tekevät juuri niin kuin 
haluavat.

Kanojen fiksuus on Sirpan mukaan myös tutkittu tieteel-
lisesti temppuradoilla järjestetyillä kokeilla. 

Ja tiedoksi, että kanalassa ei välttämättä tarvita kukkoa, 
sillä kanat munivat ilman kukkoakin. 

SIRPAN KANA-  JA MUNAINNOSTUS näkyy kaikkialla  
kodin sisustuksessa. Keittiön hyllyillä on kana-aiheisia 
keramiikka-astiota ja -koristeita, seinillä on siipikarja- 
aiheisia opetustauluja ja pöydällä kanakuviollinen tarjo-
tin. Olohuoneen sivustavedettävällä sängyllä on upeita  
batiikkikuvioituja tyynyjä, joita koristavat kanat, ja kirja-
hyllyn päällä on kananmuotoisia lasisia säilytysastioita.

Olohuoneen pitkän ruokapöydän päällä on laakea kori, 
joka on täynnä erivärisiä ja -kokoisia kananmunia. Omasta 
kanalasta saatujen munien myötä Sirpa innostui pääsiäis- 
munien valmistamisesta.

Nykyisin taiteilija hallitsee useita värjäystekniikoita, 
mutta mieluisin niistä on ikivanha ukrainalainen pi-
sanka-tekniikka. Siinä koristekuvio piirretään mu-
nan pinnalle kuumalla juoksevalla vahalla joko terävän 
mustekynän, nuppineulan tai tähän tarkoitukseen val-
mistetun erityisen piirtimen avulla. Vaha- ja väriker-
roksia lisätään kuvioiden päälle vuorotellen sen mu-
kaisesti, kuinka tumma munasta halutaan. Väri tart-
tuu vain niihin kohtiin, joissa ei ole vahaa. Lopuksi 
vaha sulatetaan kerrosten päältä pois, muna kuivataan ja 
öljytään tai lakataan.

– Pisanka-tekniikka on minulle läheisin, sillä se muistut-
taa vahabatiikkia, vain mittakaava ja materiaali ovat erilaisia.  
Pelivaraa on vähemmän, sillä munaa värjätessä ei voi ottaa 
yhtä metriä kangasta lisää, vaan kuvio on sovitettava pie-
neen pinta-alaan, Sirpa toteaa.

PÄÄSIÄISMUNIEN VÄRJÄÄMINEN MERKITSEE Sirpalle 
meditaatiota, rauhoittumista arkiaskareista.

– Usein puhutaan harhaanjohtavasti munien maalaami-
sesta, vaikka oikeasti kyseessä on värjääminen. Munat ovat 
hyvin symbolisia, ja niissä on läsnä kaikki potentiaali, mitä 
elämiseen tarvitaan. Katso nyt, miten kau-
niita ja täydellisiä ne ovat!

– Rakastan munien koristelua, sillä 
siinä mieli lepää ja puhdistuu. Muna 
symbolisoi montaa asiaa, kuten kevättä, 
kasvua ja hyvien asioiden toivottamis-
ta. En kuulu mihinkään kirkkokuntaan, 
mutta silti minua viehättää ajatus siitä, 
että antamalla munan voi toivottaa toisille 
kaikkea hyvää, iloa, onnea ja terveyttä.

Sirpa aloittaa pääsiäismunien värjäämisen jo uuden-
vuodenaattona.

– Toiset juovat kuohuviiniä ja valavat tinoja, minä vär-
jään pääsiäismunia. Uudenvuoden yökin menee niitä koris-
tellessa. Muna symboloi minulle uuden alkua, ihan konk-
reettisestikin. M

SIRPA HASAN PÄÄSIÄISMUNIA ON ESILLÄ MUNANKUORET-RYHMÄN 
 NÄYTTELYSSÄ ÄÄNEKOSKEN TAIDEMUSEOSSA 16.3.–10.4.2015 JA 
HASA DESIGNIN JA TI INASMOKON KEVÄTMIELELLÄ-NÄYTTELYSSÄ 
 VERKARANNASSA TAMPEREELLA 10.3.‒2.4.2015.
HASADESIGN.FI

”Munassa on 
 läsnä kaikki, 
 mitä elämiseen 
 tarvitaan.” 

Ihania ideoita ja tuotteita 
kodin sisustamiseen!

www.amandaBshop.com sekä jälleenmyyjät kautta maan


