Ilmastopeitto keskeneräisenä Tuula Björkman.
Ilmastopeitto Marja Nykänen.

Ilmastopeitto Hanhet Kerttu Vihanta, Rovaniemi.
Joensuun killan peitot kuvattu Piparkakkutalon edessä (jossa
kilta kokoontuu) Aini Piiroinen (vasemmalla) ja Hanna Rokkila
(keskellä) innostuivat mukaani peittoa tekemään. Oikealla Tiina
Kovalaineen peitto.
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Vuodenkierto
Ilmastopeitossa

ammikuussa
2020
keksin ryhtyä tekemään lämpötilapeittoa, jota päätin kutsua
Ilmastopeitoksi. Sain
houkuteltua mukaan muitakin ja
yhdessä kirjasimme lämpötiloja ja
kuvasimme kuukausittain edistymistämme. Houkuttelujuttuni oli
Tilkkulehdessä 1/2020.
Minä ja Auli julkaisimme ohjeet peittoihin neliöillä ja hanhilla. Näiden ohjeiden lisäksi kukin
sai kehitellä ihan oman mieluisan
mallin ja niitähän mahtui joukkoon hienosti. Peittoja syntyi eri
kokoisia, eri mallisia ja ainakin
yksi ilmastokaitaliinakin.
Melkein jokainen kuukausi yllätti jotenkin ilmaston puolesta ja tietysti korona toi vielä omat kuvion-
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Tiina Kovalaine
Instagram: @tiukuliina

sa. Menneen vuoden lämpötilat
olivat hyvin erikoiset ja koko ajan
kuultiin kuinka kuukaudet ovat
olleet normaalia lämpimämpiä.
Täällä Joensuun kupeessa koko
vuonna 2020 ei ollut yli 20 asteen
pakkasia. Tämän vuoden peitto
olisikin ollut täysin eri värinen,
kylmiä päiviä riitti alkuvuodesta.
Kukin tekijä sai merkitä omaan
peittoonsa haluamiaan asioita,
vaikka sadepäiviä tai aurinkoisia
päiviä ja mahtuipa mukaan päiväkirjakin, jossa oli kirjailtu tapahtumia peiton välikaitaleisiin. Peittojen etu- tai takapuolella on monesti
kerrottu mikä väri mitäkin lämpötilaa kuvaa.
Omassa peitossani tikkasin vuodenajat eri väreillä, mutta käytin
samaa mallia koko peittoon. Kuu-

kausinimet, jotka tein helmilangalla, hoitaa samalla peiton tikkausta niiden kohdilta.
Kiitos kaikille osallistujille! Oli
hienoa tehdä tätä kanssanne!
Jos nyt alkaa tuntua, että haluaisit
tällaisen peiton tehdä, niin ole hyvä
vaan, ohjeet ovat edelleen olemassa
blogissani http://kasityolainen.blogspot.com/p/ilmastopeitto.html. Näitä voi käyttää myös inspiraationa ja
kehitellä ihan oman. Instagramista
löytyy Ilmastopeittoja kun haet merkintää #ilmastopeitto ja #temperaturequilt haulla löytyy monenmoisia
muita lämpötilapeittoja.
Facebookin Tilkusta asiaa -ryhmästä löytyy useita peittoja joita ei
ole tämän lehden sivuilla mukana,
sielläkin voit hakea sanalla "Ilmastopeitto".

TILKKULEHTI Finn Quilt 2/2021

Ilmastopeitto keskeneräisenä Maija Huotari.
Soile Finnen Ilmastopeitto "Päiväkirja" edestä ja takaa.

