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Keskiaikaisen kirjan selkäpuolelle hakataan reiät ja sivut ommellaan yhteen.

Kivaa tekemistä,
onnistumisen iloa,
värikkäitä ja mielikuvituksellisia töitä kotiin
vietäväksi tarjoavat
Herra Hakkaraisen
työpajat Sastamalan
taitokeskuksessa. Työpajoissa kävi alkuvuoden aikana 571 lasta
kouluista Pirkanmaalta, Satakunnasta ja
Varsinais-Suomesta.

Riitta Eeronheimo

Tästä ei
tullutkaan
Heikki
vaan söpö
tyttömaskotti.

Herra Hakkaraisen pajat innostavat
lapsia käsillä tekemiseen
Suosituimmat pajat olivat kestosuosikit Linnanneidon ja ritarin sateenkaarisilkki, värjätty silkkihuivi
ja Heikki Hämähäkki, neulahuovutettu maskotti.
Ylöjärveltä
Siivikkalan
koulusta tultiin tekemään
Heikki Hämähäkkejä. Hauska rutina kuului, kun villa
kiinnittyi huovutusneulan
avulla kiinni lankakerään.
Viisikymmentäkolme erilaista, hurjaa ja hempeää,
otusta syntyi lasten käsissä.
Keskiaikaisia kirjoja olivat
tekemässä
Vanhankylän
koulun oppilaat Ulvilasta.
Hurjalla kolinalla hakattiin reikiä kirjan sivuihin.
Sivut ommeltiin yhteen
japanilaista kirjansidontaa
mukaillen ja kansi koristeltiin leimasimilla painaen.
Kirjan sisälle voi sitten vaikka kirjoittaa tai piirtää retkipäivän tapahtumista.
Kevään uutuuspajana oli
Kuvioita Koiramäen pottumaalta, jossa tehtiin perunapainantaa tiskiliinoihin.
Paja osoittautui monine
eri työvaiheineen mielen-

kiintoiseksi ja toimivaksi
sekä lasten, että pajojen
opettajien kannalta. Pohjan Akan aarteita, riipuksia
ja avaimenperiä muotoiltiin metallilangoista ja lasihelmistä erilaisia pihtejä,
vasaraa ja mielikuvitusta
käyttäen
Tiina Jalonen
Minkä väristä villaa Heikki
Hämähäkkiin vielä tulisi?

Hyppää bussiin ja lähde kanssamme

KÄDENTAIDOT 2015 -messuille

Tampereelle
perjantaina 13.11.2015
HUITTINEN - SASTAMALA
Lähtö Huittisten linja-autoasemalta klo 8.45
Sastamalan linja-autoasemalta 9.15
Paluumatkalle kokoonnumme klo 15.30
30 € / jäsenille 28 €. Sisältää matkat ja messulipun.
Sitovat ilmoittautumiset ti 3.11. mennessä
Taitokeskus Huittinen 02 569 094 tai
Taitokeskus Sastamala 03 511 2128
NOORMARKKU - PORI
Lähtö Noormarkusta Osterin edestä klo 8.00
Söörmarkun kautta
Porissa Taitokeskus Porin edestä klo 8.15
Paluumatkalle kokoonnumme klo 17.00.
35 € / jäsenille 33 €. Sisältää matkat ja messulipun.
Sitovat ilmoittautumiset to 15.10. mennessä
Taitokeskus Noormarkku 044 383 5085 tai
Taitokeskus Pori 044 383 5900.
RAUMA
Lähtö Taitokeskus Rauman
edestä klo 9.00
Ruokailu Sastamalassa
Vehmaan tilalla
klo 10.30–11.30
Paluumatkalle kokoonnumme
klo 18.00.
50 € / jäsenille 48 €. Sisältää
matkat, ruokailun ja messulipun.
Sitovat ilmoittautumiset to 15.10.2015 mennessä
Taitokeskus Rauma 02 824 1712

Osallistu messumatkan
arvontaan
Facebook-sivuillamme!
teksti tai tausta.

Kirjan
kansien
koristelu
on tarkkaa
puuhaa.

Kommentoi Facebook-sivuillamme
(Taito Satakunta) Taito Satakunta
-lehden ilmestymisestä tehtyä päivitystä.
Klikkaa kuva auki, tykkää ja kommentoi. Mikä oli lehden
paras juttu, mistä mallista pidit eniten tai mille kurssille
osallistuisit mieluiten?
Voit kommentoida myös postikortilla.
Lähetä kortti osoitteeseen Taito Satakunta, Marttilankatu
10, 38200 Sastamala. Kirjoita korttiin nimesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi, kommentti sekä ”Kädentaidot 2015”.
Arvomme kaikkien kommentoineiden kesken ilmaisen
messumatkan 5.10.2015.
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