Armi ja Elias Peuraniemi viihtyivät Kinkkeliinin sekatavarakaupassa. Avaruus oli kuitenkin paras paikka.

Herra Hakkaraisen talo
kiihdyttelee kevääseen ja kesään
Herra Hakkaraisen talon on kuluneen talven
aikana löytänyt yhä useampi leikkimishaluinen.
Huonot hiihtokelit eivät harmita, kun sisätiloissa
leikkimiseen löytyy näin mainio paikka. Talohan
on avoinna ympäri vuoden. Loma-aikojen lisäksi
erityisesti lauantain kävijämäärät ovat kasvaneet.
Armi ja Elias Peuraniemi
ovat tulleet leikkimään äitinsä Reijan kanssa juuri helmikuisena lauantaina.
– Avaruus on paras! tuumivat Armi ja Elias kysyttäessä mieluisinta leikkipaikkaa. Kukapa ei viihtyisi
tähtitaivaan tuikkeessa ja
matkustaisi avaruusbussilla
valoakin nopeammin.
Huhti-toukokuu on koulujen ja päiväkotien kevätretkien sesonkiaikaa.
Usein ryhmät ovat perehtyneet Mauri Kunnaksen
kirjoihin etukäteen. Uudet
asiat, vaikkapa avaruutta
koskevat, opitaan leikin var-

jolla helpommin.
Useat ryhmät tilaavat
myös Hakkaraisen käsityöpajat Taitokeskus Sastamalasta. Mukavan tuokion
ohessa syntyy aina myös
itse tehty tuliainen: Heikkihämähäkki,
keskiaikainen
kirja tms.

Juna tuo perille
Herra Hakkaraisen talossa
vierailuun jotkut yhdistävät junalla matkustamisen.
Sekin saattaa olla monille
lapsille elämys. Porista ja
Tampereelta pääsee kätevästi Vammalan asemalle.

Reijo Keskikiikoinen

Kauniilla ilmalla puolentoista
kilometrin kävely rautatieasemalta kansallismaisemassa on mukava kokemus.
Kokemäenjoen
ylittävä
Vammaskosken silta, Tyrvään komea kaksitorninen
kirkko ja Rautaveden rannalla siintävä Tyrvään Pyhän
Olavin kirkko ovat tärkeimpiä nähtävyyksiä.

Automatkailua
Bussillakin pääsee aivan kaupungin keskustaan. Herra
Hakkaraisen taloon matkaa
on vain puoli kilometriä.
Useimmat valitsevat kuitenkin omalla autolla matkustamisen.
Vaikka kaupungin keskustassakin on nähtävää ja useita palveluita, monet maaseudun kohteista tavoittaa
parhaiten omalla autolla.
Kesällä 2013 avattu Herra
Hakkaraisen hurjan hauska
autopiha sai innostuneen
vastaanoton.

Herra Hakkaraisen hurjan hauska autopiha avautuu jälleen 1.6.2014.
Tänä keväänä autopihaa
rakennetaan edelleen. Pienimmät autokuskit saavat

oman ajoratansa, ja Tassulaan saadaan lisää taloja.
Yleisölle autopiha avautuu

kesäkuussa. Samalla astuvat
voimaan kesän aukioloajat ja
lippuhinnat.

Herra Hakkaraisen talo
Mauri Kunnaksen rakastettuihin kirjoihin perustuva elämyksellinen näyttely
Talossa neljä näyttelyhuonetta: Herra
Hakkaraisen koti ja naapurit, Kuningas Artturin ritarit, Kaikkien aikojen
avaruus sekä Koiramäen lapset kaupungissa.
Talossa saa leikkiä ja pukeutua roolivaatteisiin. Ihanien tavaroiden kauppa.
Kesällä myös Herra Hakkaraisen hurjan hauska autopiha.
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Marttilankatu 10
38200 Sastamala
puh. 03 511 2179
info@herrahakkaraisentalo.net
www.herrahakkaraisentalo.net
Avoinna ympäri vuoden!
syys-toukokuu ma-pe 10–17,
la 10–16
kesä-elokuu ma-pe 10–17, la 10–16,

su 12–16
Pääsyliput 2014
syys-toukokuu
6 e, vähintään 4 yli 2-v. 5 e hlö,
kesä-elokuu
8 e, vähintään 4 yli 2-v. 7 e hlö
alle 2-v. ilmaiseksi
Ryhmien tehtävä varaus.

Taito-kulttuuriteko 2011
palkitut Herra Hakkaraisen käsityöpajat lapsiryhmille tilauksesta:
Taitokeskus Sastamala
Asemakatu 1
38210 Sastamala
puh. 03 511 2128
sastamala@taitosatakunta.fi
www.taitosatakunta.fi

