
Yhteisöpalvelu haluaa rohkaista luovan alan työn tekijöitä markkinoimaan omaa 
tuotantoaan yhteisöpalvelun verkkosivuilla. Aito Taitaja -palvelu on veloitukseton. 
Yhteisöpalvelu ei maksa kirjoitetuista artikkeleista korvauksia. Lisää työsi tunnettuutta - 
tuo kasvot tuotteillesi. Esitämme juttupyyntöjä luovan alan työn tekijöille saamiemme 
vinkkien perusteella. Ilmoita meille, jos haluat saada tuotteillesi näkyvyyttä Aito Taitaja 
-palvelussa. Me teemme jutun sinusta ja tuotteistasi. Sinä voit halutessasi ilmoittaa 
asiakkaille yhteystietosi artikkelin yhteydessä ja näin edistää tuotteittesi suoramyyntiä.
Yhteisöpalvelu valitsee ja palkitsee vuosittain Vuoden Taitajan.
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Puu taittuu taitavissa käsissä maailmalle

Taitajan käsissä vaativa 
materiaali taittuu hienoiksi 
tuotteiksi - sinullekin

”Elämässä täytyy olla tekemistä”, 
elämänasennetta uhkuva Teppo Ramu, 
87 vuotta, toteaa. Ramu edustaa 
perinteikästä käsityöalan taitajaa. 
Harvalla on enää nykypäivänä taitoa 
valmistaa puusta käsin miellyttävän 
lämpöisiä, perinteikkään tyylikkäitä, 
hyvin käyttökelpoisia ja ekologisia 
puutuotteita. Taitaja tuntee 
valmistusprosessin vaiheet - materiaalin 
valinnasta tuotteen viimeistelyyn. Vireä 
ja aito taitaja myy tuotteitaan toreilla 
Taavetissa, Savitaipaleella, Lemillä ja 
Myllykoskella. Ramu on valmistanut ja 
myynyt tuotteitaan myös saksalaisille 
asiakkaille tilaustyönä. Hiljaista tietoa 
tulee jakaa edelleen, jotta taidot 

siirtyisivät edelleen sukupolvelta 
toiselle. ”Tiedän kaiken mitä teen 
tarkkaan ja mitä tapahtuu eri 
tuotantovaiheissa. Isäni on aikoinaan 
ollut taitava tekemään päretöitä jo 
toisessa polvessa. Opin työtavat 
häneltä jo pienenä poikana. 
Harrastuksesta on kehittynyt 
eläkevuosina elämäntapa. Puhdetyöt 
tuovat sisällön päivään”, Ramu kertoo. 
Eri tuotteiden valmistusprosessit 
vaihtelevat kestoltaan. Yhden tuotteen 
valmistaminen kestää päreistä koriksi 
työpäivän. Ennen tätä on pitänyt 
työstää materiaali päreiksi. Tähän 
työvaiheeseen kuuluvat materiaalin 
valinta metsästä ja mäntypuun 
kaataminen. Materiaalin työstämiseen 
asti puita uitetaan järvessä kosteuden 
säilyttämiseksi. Ensin puut katkaistaan 
päreen mittaisiksi haloiksi. Sitten halko 
halkaistaan ensin neljään pirkaleeseen 

ja pirkaleet halkaistaan edelleen 
kolmeen osaan. Pirkaleen osasta 
kiskotaan ja vuollaan puukolla 
muutaman millimetrin paksuiset päreet 
mäntypuun vuosikasvun mukaan. 
Päreistä valmistetaan erilaiset 
puutuotteet käsityönä puuta taittaen ja 
haluttuun valmistettavan tuotteen 
muotoon pakottaen.

- Jukka Paakkanen / IFITFI 2012

Taitajan tuotteet
Puiset leipäkorit                       10 €
Puiset kauppakorit                   25 €
Puiset lehtikorit                        30 €
Puiset halkokorit                      30 €
Puiset pyykkikorit                    40-80 €

Taitajan tuotteita voit hankkia Taavetin 
torilla perjantai ja lauantai aamupäivisin.

Teppo Ramu verstaalla Taavetissa. Taitajan 
käsissä vaativa materiaali taittuu toinen 
toistaan hienommiksi tuotteiksi.


