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Reija Peuraniemi

Yhdessä Tekemisen iloa!

Avoinna ympäri vuoden!

Herra Hakkarainen unissakävelee 
talossaan koulujen lomaviikoilla 42 ja 43

Muista tapahtumista voit lukea 
nettisivuiltamme ja facebookista!

www.herrahakkaraisentalo.net

Syys-joulukuu: pääsylippu 5/6€, alle 2 v. ilmaiseksi. 
Avoinna ma-pe 10–17, la 10–16

Marttilankatu 10, Sastamala, p. 03 511 2179

Kulttuuritalo Posellissa Raumalla 
lauantaina 12.12. klo 10–15

sunnuntaina 13.12. klo 11–15
Rauman Lännen Marttojen kahvio

Perinteinen käsityöläisten 

JOULUTORI
Perinteinen käsityöläisten 

JOULUTORI

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Taitokeskus Rauma
Lensunkatu 4, 26100 Rauma
puh. 044 792 8884 
rauma@taitosatakunta.�  

044 792 8884

Herra Hakkaraisen talossa 
järjestettiin keväällä Gallen-
Kallelasta Kunnakseen -pii-
rustuskilpailu. Piirustuskil-
pailun ajatus lähti liikkeelle 
tänä vuonna juhlittavasta 
Akseli Gallen-Kallelan juhla-
vuodesta. Akseli vietti suu-
ren osan lapsuuttaan Tyr-
väällä, ja samoilta seuduilta 
on saanut inspiraatiota myös 
Mauri Kunnas. Tyrvään/Vam-
malan lisäksi kahta taiteilijaa 
yhdistävä tekijä on Suomen 
Kansalliseepos Kalevala, 
ovathan molemmat kuvitta-
neet kyseistä teosta, kumpi-
kin omalla tavallaan.

Tästä lähtikin ajatus pii-
rustuskilpailusta, johon lap-
set saivat löytää inspiraati-
on lähteensä joko Kaleva-
lasta tai Koirien Kalevalasta. 
Piirustuksia kilpailuun tuli 
yli 60, joten voittajien valin-
ta ei käynyt helposti. 

Alle 7-vuotiaiden sarjas-
sa voittajiksi nousivat Miki 
Miettinen Kuopiosta, Saa-
ga Vuorinen Sastamalasta 
ja Pihla Silander Nokial-
ta. 7 vuotta täyttäneiden 
sarjassa palkinnon nappa-
sivat Samu Tihveräinen, 
Simo Saarela ja Otso Ahti 
Sastamalasta. Voittajat sai-
vat palkinnoksi kirjan Koi-
rien Kalevala. Tämän lisäksi 
Henry Dunder Sastamalas-
ta sai kunniapalkinnoksi kir-
jan Suomen lasten Kalevala. 
Palkinnot lahjoitti Kustan-
nusosakeyhtiö Otava. 

Palkinnot jaettiin Herra 
Hakkaraisen kesäkauden 
avajaisissa. Tämän lisäk-
si avajaispäivään kuului 
ilmapalloja, polkuautoilua, 
Herra Hakkaraisen unissa-
kävelyä, kasvomaalauksia 
ja paljon leikkimistä!

Reija Peuraniemi

Gallen-Kallelasta Kunnakseen -piirustuskilpailu 
keräsi hienosti osallistujia

Onnelliset Gallen-Kallelasta Kunnakseen piirustuskilpailun voittajat Herra Hakkaraisen kanssa.

Voittajapiirustukset valitsi raati, johon kuuluivat Sami Toivonen, 
Aino Havukainen, Veli-Pekka Bäckman, Mauri Kunnas sekä Aulis 
Ylönen.

SYYSLOMILLA  
LISÄÄ KALEVALAA
Koululaisten lomavii-
koilla 42 ja 43 Herra 
Hakkaraisen talossa 
luvassa Koirien Kale-
vala -aiheista kilpailua 
ja nukketeatteria, sekä 
tietenkin Herra Hakka-
raisen unissakävelyjä. 
Tulevista tapahtumista 
löytyy lisätietoja Herra 
Hakkaraisen talon net-
tisivuilta sekä faceboo-
kista.

Viime kesänä yhdistyksemme sai 
edustaa järjestöä Suomi Aree-
nan kansalaistorilla Porissa. Tule 
– näe – koe oli Tekstiiliopetta-
jat TOL ry:n, Teknisten aineiden 
opettajat T.A.O r.y:n ja meidän 
Taitoliittomme yhteinen kutsu. 
Meillä oli yhteinen osasto, jos-
sa yleisö sai kokeilla käsitöiden 
tekemistä. 

Teltassamme riitti kävijöitä. 
Taito tarjosi turkooseilla kangas-
puilla matonkutomisen mahdol-
lisuuden. Värilliset puut olivat 
kuin iloinen huutomerkki Suomi 
Areenan ja Pori Jazzien valtavas-
sa kansanpaljoudessa. 

Tekstiiliopettajilla oli kierrätys-
aiheinen paja. Polkupyörän sisä-
kumista tehtiin hienoja koruja 
ja avaimenperiä. Tekniset opet-
tajat näyttivät, että käsityö on 
muutakin kuin linnunpönttöjen 
tekemistä. Laserleikkaus, 3-D 
tulostus ja legorobotit ovat tätä 
päivää. 

Meillä oli hyvän yleisöme-
nestyksen lisäksi hieno yhdessä 
tekemisen meininki.

Järjestöllämme on ollut vuosia 
yhteinen Tekemisen iloa! mal-

listo, jota asiakkaamme ovat 
voineet toteuttaa ja varioida-
kin oman näköisekseen. Se on 
yhdistänyt meitä yhdistyksiä, 
yhdistysten taitokeskuksia, neu-
vojia ja asiakkaita. 

Malliston suunnittelijat ovat 
vaihtuneet, mutta tavoite on 
ollut sama. Se on: palvella meitä 
kädentaitojen ohjaustyössä. Eli 
lopulta itsetekeminen ja valmiit 
tuotteet palvelevat asiakkait-
temme. 

Monet upeat mallit vuosien 
varrelta ovat edelleenkin ajan-
kohtaisia ja pidettyjä. Tänä 
vuonna suunnittelijoina olivat 
Saara Renvall ja Elina Helenius. 
Mallisto sai Toimittajien tusina 
-tunnustuspalkinnon Habitare-
messuilla. Tässäkin lehdessä on 
esillä tätä palkittua mallistoa. 
Upea juttu!

Lokakuussa tempaisemme 
yhdessä Roosa nauha-kampan-
jassa Syöpäsäätiön kumppanina. 
Tänä vuonna mallistoon on tul-
lut sukkien lisäksi ihania lapasia, 
tumppuja, vanttuita ja muitakin 
tekstiilejä. Taitokeskuksemme 
toteuttavat paikallisesti erilaisia 

tapahtumia Roosa nauhan puit-
teissa, mutta kaikilla on tarjolla 
sama kaunis ja lämmin järjes-
tömme oma Pirkka-lanka ja hie-
not ohjekirjaset.

Marraskuussa ME olemme 
yhdessä Kädentaitomessuil-
la Tampereella. Meidän osoit-
teemme on Taitokadulla. Taito 
Satakunta ja kahdeksan muuta 
yhdistystä tarjoaa parastaan. 
Nähtävää ja koettavaa eri puo-
lilta Suomea löytyy runsaasti. 
Meiltä lähtee myös kolme bussia 
messuille. Mikäs sen helpompaa, 
kuin hypätä kyytiin ja lähteä 
samanhenkisten kanssa käden-
taitojen pariin. 

Ilmassa on nyt hienoa yhdessä 
tekemisen tuntua ja positiivista 
mieltä. Kun sinä olet mukana 
tässä tekemisen ilossa, ilo on 
moninkertainen. 

Hanna-Leena Rossi 
palveluksessanne

Suomi Areenan kansalaistorilla Taidon 
osastolla hauskassa kesäduunissa 
vastaavat neuvojat Päivi Storberg ja Elisa 
Mäkelä.


