Onnea
merkkipäivänäsi
M

eidän maailmassamme muutos on
jatkuvaa. Niin jatkuvaa, että organisaatioiden nimet, logot ja omistajat
vaihtuvat jatkuvasti. Kymmenen vuotta tuntuu
ikuisuudelta, kun ollaan toiminnan alussa. Loppuminen tai lopettaminen on myös hyvin tavallista. Aina ei ole tarkoituskaan rakentaa mitään
kestävää.
Liekö ikääntymisen merkki, kun alkaa hahmottaa historiaa myös omassa elinpiirissä ja
nähdä erilaisia etappeja. Yhtäkkiä huomaa
arvostavansa merkkipaaluja, vaikka nuorena
ne lähinnä ärsyttivät. Kun itse omaa elämänkokemusta, haluaa nähdä kokemuksen arvona
sinänsä. Ja yksi tapa julkistaa ja arvostaa kokemusta ovat ajan kulumiseen (lue: ikääntymiseen) liittyvät merkkipäivät. Minusta tuntuu,
että jatkuvasti on joku merkkipäivä. Lähellä
olevat ihmiset täyttävät pyöreitä, ja meillä on
muitakin juhlijoita.

Käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito Group täyttää 100 vuotta. Ja Suomen käsityön museo
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Löydä

Taito-lehti on jo yli sadan vuoden
ajan kertonut suomalaisesta käsityöläisyydestä. Taito keskustelee
alan ilmiöistä, kertoo osaavista
ammattilaisista ja intohimoisista
harrastajista. Lehden sivuilla
tapaat tuoreet tekijät ja vanhat
konkarit sekä heidän tuotteensa.
Taito on enemmän kuin pelkkä
käsityölehti, se on ikkuna suomalaisen käsityön maailmaan.
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jäsenhinta

Satakunnan käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen jäsenille
25 € / 6 kk kestotilauksena.

25 €
6kk

Normaali kestotilaushinta 29 € / 6 kk.
Kuusi värikästä numeroa vuodessa.

oma Taito.fi
Taitosi
!

Taitokeskus Sastamala on 50-vuotias. Tämä
vanhin taitokeskuksemme on kaikkea muuta
kuin vanhahtava. Palvelut ovat tätä päivää ja
asiakaskuntakin on lapsia, nuoria ja kypsempiä
nuorekkaita.
Kalatorin käsityöläismarkkinat Raumalla Pitsiviikolla saavuttavat 25 vuoden etapin. Herra Hakkaraisen talo täyttää kesällä 10 vuotta.
Työnteko on siis silkkaa juhlaa. Onnittelut kaikille juhlavuottansa viettäville!

Hanna-Leena Rossi
toiminnanjohtaja
Satakunnan
käsi- ja taideteollisuus ry

Taitokeskus Sastamala
50 vuotta

Tutustu erilaiseen
käsityölehteen
– LÖYDÄ OMA
TAITOSI !
1/201

peräti 125 vuotta. Niinpä ne ovatkin nimenneet
tämän vuoden käsityön juhlavuodeksi. Vuoden
aikana on tarjolla tapahtumia, kilpailuita ja
seminaareja. Taidon ja käsityön viikkoa vietämme 8.-14.4.2013 koko järjestössä ja silloinkin
kannattaa piipahtaa taitokeskuksessa.

Monen osoitteen ja nimen
kautta on tultu nykyiseen
Taitokeskus
Sastamalaan
Vammaskosken sillan pieleen Asemakadulle.
1.2.1963 konsulentti Siiri
Laitinen aloitti Vammalan
neuvonta-aseman vastaavana hoitajana omakotitalon
kellarikerroksessa Kävelykadulla. Vuosina 1978 – 86 toimittiin Bion talossa Marttilankadulla. Asemakatu 9:ssä
neuvonta-asema oli kymmenen vuotta.
Näiden vuosien aikana

toiminta monipuolistui ja
neuvonta-asemat muuttuivat käsityökeskuksiksi.
Seuraavaksi
Vammalan
käsityökeskus muutti Puistokatu 10:en keskelle kaupunkia.
Käsityökeskukset
muuttivat nimensä taitokeskuksiksi 2007. Nykyisissä
tiloissa on ehditty harrastaa
monenlaisia kädentaitoja jo
kohta viisi vuotta.
Aiempina vuosina toiminta keskittyi lähinnä kankaankudonnan ja ompelun
neuvontaan. Valmistettiin

käyttötekstiilejä, vaatteita ja
kansallispukuja.
Vähitellen erilaiset kurssit ovat tulleet yhä suuremmaksi osaksi toimintaa.
Suosittuja kurssiaiheita ovat
olleet mm. kudonta, huovutus, värjäys, pajunpunonta, neuleet ja virkkaus sekä
paperinarusta valmistetut
sisustustuotteet.
Alkuvuosista asiakaskunta
on monipuolistunut. Nykyisin lapset ja nuoret ovat tärkeä asiakasryhmä.
Sastamalan Opiston Las-

ten taidekouluun kuuluva
käsityökoulu, kesäkurssit ja
luokkaretkiryhmille suunnatut työpajat tuovat taitokeskukseen vuosittain satoja
lapsia ja nuoria.
Taitokeskuksen
Herra
Hakkaraisen pajat sai Taitokulttuuriteko palkinnon v.
2011.
50-vuotista taivalta Taitokeskus juhlii kevätkaudella
työn merkeissä. Syksyllä on
sitten luvassa enemmän juhlallisuuksia.
Tiina Jalonen

Tilaukset: (03) 4246 5340 tai
tilaus@kustantajapalvelut.ﬁ

www.taito.fi

HERRA HAKKARAISEN TALO
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TARJOUS!

Tällä ilmoituksella

20E

(norm. 25E)

IHANIEN TAVAROIDEN KAUPPA
Marttilankatu 10, Sastamala, (03) 511 2179
Olemme avoinna ympäri vuoden
info@herrahakkaraisentalo.net
www.herrahakkaraisentalo.net
Pääsyliput näyttelyyn 6 E,
perhelippu 20 E (2 aik. + 2 lasta)
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Vireän viisikymppisen vireät noin viisikymppiset neuvojat, Riitta Eeronheimo (oik.) on työskennellyt 27, Terhi Naskali 30 ja Tiina
Jalonen 10 vuotta taitokeskuksessa.

