Herra Hakkaraisen talo sai syntymäpäivälahjan kaupungilta

Hurjan hauska autopiha
Reijo Keskikiikoinen

Kesäkuun 27. päivänä Herra Hakkaraisen talossa vedettiin lippu salkoon ja aloitettiin juhlinta.
Talo vietti kymmenvuotispäiviään.
Herra Hakkaraisen talo on
houkutellut
Vammalaan
leikkivää yleisöä ja muita
Mauri Kunnaksen ihailijoita
kymmenen vuoden aikana
reilusti yli 200 000 henkeä.
Talo tuntui jo aivan alkuvuosina liian pieneltä ainakin
heinäkuussa. Juhlan kunniaksi talo saikin Sastamalan
kaupungilta Hurjan hauskan
autopihan. Nyt pihalla voi
ajella polkuautoilla Tassulaa
muistuttavassa kaupungissa.
Tassulahan muistuttaa aika
paljon Vammalaa eli Sastamalan kaupungin keskustaa.
Juhlapäivänä
autopihaa
kävi testaamassa peräti 641
henkeä. Piha sai paljon kiitosta käyttäjiltään. Lasten
palaute näkyi punaisista
poskista ja iloisista ilmeistä.
Aikuiset kertoivat mielipiteensä perinteisemmin. He
olivat tyytyväisiä kokemaansa, vaikka joskus joutuivatkin työntämään pienempiä
autoja ylämäessä. Runsaista
ajokierroksista huolimatta
autot pysyivät puhtaina, sillä lapset pesivät niitä useita
kertoja päivässä Himmun
pesukadulla.
Lastenorkesteri
Orffit

viihdytti yleisöä päivän aikana useamman kerran. Hauskat sanoitukset ja välispiikit
naurattivat myös aikuisia.
Taitokeskusten neuvojat
innostivat ja opastivat lapsia tekemään oman Heikkihämähäkin
käsityöpajassa.
Pajassa syntyikin lähes kaksisataa erilaista Heikkiä. Heikkihämähäkki on suosituin aihe
Taitokeskus Sastamalan Hakkaraisen pajoissa, joihin erityisesti keväisin osallistuu useita
Herra Hakkaraisen talossa
vierailevia koululuokkia.
Syntymäpäiväilmoituksissa
kutsuttiin yleisöä unissakävelemään Herra Hakkaraisen tapaan ja tietenkin
pukeutumaan tilanteeseen
sopivasti eli uniasuun. Yöpukuisten kesken arvottiin
Martinexin
lahjoittamia
mukavia palkintoja. Hengitysliiton Janne Haarala
toimi seremoniamestarina
ja Vuokko Haarala johti
Herra Hakkaraisen kanssa
joukkoa. Kirjoissa Herra
Hakkarainen ajautuu seikkailuihin unissakävellessään.
Tällä kertaa unissakävely
sujui kommelluksitta. Hengitysliitto liikutti lapsia myös

Autopihalta löytyvät autoilijan palvelut kätevästi. Himmun pesukadulle syntyi jopa ruuhkaa.
erilaisissa pihapeleissä.
Kunnon syntymäpäiväjuhlissa oli toki myös tarjoilua:
Herra Hakkaraisen muotoi-

sia pipareita ja Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan nimikkolimpparia sekä satoja
ilmapalloja.

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. Kesällä myös Hurjan
hauska autopiha.
Ihanien tavaroiden kauppa
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 31.12.2013 asti:
6 euroa (alle 3-v. ilmaiseksi)
perhelippu 20 euroa (2 aik. + 2 lasta)
ryhmälippu 5 euroa (yli 10 hlöä)
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

Heikki-hämähäkkityöpajassa oli koko päivän kova kuhina.
Värikästä villaa kului kasoittain.

Lastenorkesteri Orffien esiintyessä liikennekin seisahtui autopihalla.

Vuokko Haarala (oikealla) ja Herra Hakkarainen (arvaa missä) näyttivät unissakävelijöille alkuasennon.
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Hurjan hauskalla autopihalla tankkaus hoituu Bensa Paulin huoltamolla.

