Tervetuloa tutustumaan
kultasepänalan koulutukseen ja

TAITO SATAKUNTA RY:N
VUOSIKOKOUKSEEN

tiistaina 25.3.2014
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa
Varikonkadun ja Sastamalankadun risteys,
38200 Sastamala (pihaan käynti Varikonkadulta)
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Kultasepänalan osaston esittely klo 17.00.
Kahvitarjoilu klo 18.00.
Kokous klo 18.30–19.30.

UUSI
LASTENVAATE
-MALLISTO
NYT MYYNNISSÄ
syksyn mallit
poistohinnoin

Kuva Martinex Oy

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan pe 21.3.2014 mennessä lähimpään taitokeskukseen
tai Hanna-Leena Rossi puh. 03 511 3597, hanna-leena.rossi@taitosatakunta.fi

Suomalaista
käsityötä
netistä

IHANIEN TAVAROIDEN KAUPPA
Marttilankatu 10, Sastamala, p. (03) 511 2179
Avoinna ma-pe 10–17, la 10–16.
www.herrahakkaraisentalo.net

Kun tekijällä on merkitystä

Kainon ihana
uutuusmekko
“Paratiisilintu”
Taito Shopista!

Taito Shoppien tuotteet ovat
nyt entistä helpommin saavutettavissa. Paikallisesti
toimivien, hyvinkin pienten,
käsityöyritysten on nyt helpompi
saada tuotteensa markkinoitua
maanlaajuisesti.
Taitoshop.fi on Suomen
laajin verkkokauppa, joka
edustaa käsi- ja pienteollista valmistusta, materiaaleja ja itse tekemisen paketteja käsityön harrastajille.
Verkkokaupassa on tarjolla
useita satoja artikkeleita ja
tarjonta kasvaa koko ajan.
Tuotteita on helppo selailla oman tarpeen mukaan:
koti, pukeutuminen, materiaalit ja tarvikkeet jne.
Verkkokaupan on perustanut Taito Myymälät Oy

yhdessä Taito
Shop myymälöiden kanssa.
Suomalaisen työn liitto
on myöntänyt Taito Shop
–palvelulle
Avainlippu
–tunnuksen ja koordinoivalle yhtiölle Taito Myymälät Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys –tunnuksen.
Myymälöiden motto on:
”Taito Shop. Kun tekijällä
on merkitystä.”
Taito Shop on suurin
suomalaisen käsityön myy-

Taitoshop.fi

mäläketju.
Myymälöitä on
20 paikkakunnalla.
Ketju on merkittävä yhteistyökumppani käsityöläisille ja
pienyrittäjille.

Taito Shop t Itäpuisto 13 t Pori t puh. 044 383 4900
av. ma–to 10–17, pe 10–18 ja la 10–14

Tuotteiden suunnittelusta
vastaavat kotimaiset muotoilijat ja käsityöläiset.
Valmistus tapahtuu käsityövaltaisissa yrityksissä eri
puolella Suomea.

Tutustu erilaiseen
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– LÖYDÄ OMA
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Taito-lehti on jo yli sadan vuoden ajan kertonut suomalaisesta käsityöläisyydestä. Taito
keskustelee alan ilmiöistä, kertoo osaavista ammattilaisista
ja intohimoisista harrastajista.
Taito on enemmän kuin
pelkkä käsityölehti, se on
ikkuna suomalaisen käsityön
maailmaan.
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Tolvanen

Taito Satakunta ry:n jäsenille
25 € / 6 kk kestotilauksena.
Normaali kestotilaushinta 29 € / 6 kk.
Kuusi värikästä numeroa vuodessa.

Satakunnan alueellisissa tuotteissa tarjolla ovat muun muassa Jocon Björneborg –rukkaset, Ulla Uolan huovutettu
pannunalunen ja Mari Syrénin tyrnikoru.

Tilaukset: (03) 4246 5340 tai
WLODXV#NXVWDQWDMDSDOYHOXW¿

www.taito.fi
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