Suosituskirje Kylähullu –tittelin saajan valitsijoille Kari Kartsa Rauhan puolesta
Kartsa on rauhallinen, tyyni, ystävällinen, vaatimaton, lämminhenkinen, iloinen, humoristinen,
hauska, luova, kärsivällinen, innostava, innostuva, inspiroiva, kekseliäs, kokeileva, taitava,
kannustava, empaattinen, ymmärtäväinen, sopivasti vaativa, arvostettu ja ennen kaikkea vähän hullu
ja joskus yllytyshullukin kädentaitaja eräopas.
Kartsa on ohjannut, opettanut, innostanut, kannustanut ja inspiroinut kaikkia kenen kanssa vain on
tekemisissä. Kartsa ei jätä ketään kylmäksi. Opiskelijamme, jotka ovat Kartsan oppiin päässeet,
muistavat ne hetket ja tilanteet sekä Kartsan itsensä ikuisesti lämmöllä (ihmisenä) ja kunnioituksella
(ammattitaitona ja ihmisenä). Todella monet ovat innostuneet perinteisistä kädentaidoista ja
erätaidoista ennalta-arvaamattomasti ihan vain Kartsan ohjaustavan, kannustuksen ja
kommunikoinnin vuoksi loppuelämäkseen. Kartsa löytää jokaisesta ihmisestä hyvän puolen jota
pystyy ja osaa ohjata ja kannustaa eteenpäin ja usein kukkaan asti.
Miksi Kartsa olisi hyvä valinta Valtakunnan viralliseksi kylähulluksi?
Mahtava ja monipuolinen kädentaitaja ja varsinkin perinteisten työtapojen taitaja, joka ylläpitää
kansanperinteitä ja juuriaan ylpeydellä ja huumori silmäkulmassa, ansaitsee tulla huomioiduksi tällä
taatusti hänelle tervetulleella tittelillä. Kartsa osaisi arvostaa kylähullu –titteliä ja kantaisi arvoa
ylpeänä ja varmasti muistaisi sitä mainostaa ehkä sanoilla ”Nyt se on virallista, olen hullu ihan
valtakunnan tasolla enkä vain enää omalla kylällä ja luopas-piireissä”. Ja nauraisi päälle.
Kun Kartsa opettaa ja ohjaa eräopasopiskelijoita ei työtunteja lasketa, vaan aamulla herääviä
opiskelijoita odottaa keitetty tee ja mahdollisesti kahvikin, jos joku on kauniisti pyytänyt sitä, ja
leppoisa tarinankerronta alkaa heti. Tarinoita ja opetustuokioita riittää iltaan saakka, kunnes kukaan
muu ei enää jaksa touhuta ja näperrellä, vaan painuu nukkumaan Kartsan hyvän yön toivotusten
myötä. Täysillä, täydellä sydämellä, joka on avoinna kaikille, mukana aina kaikessa mihin ryhtyy. Hän
jaksaa todellisesti, eikä vain näyttele jaksamista ja ymmärrystä, vaan aidosti jaksaa erilaisia ihmisiä ja
persoonia ja tulee toimeen kaikkien kanssa.
Sellainen on Kartsa. Se, joka on saanut tutustua Kartsaan, on etuoikeutettu.
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