
OTAVAN HAHMOPUVUT 
 
Hahmopukuja on mahdollista lainata kirjojen myynninedistämistapahtumiin.  
 
Seuraavien hahmopukujen lainauksesta vastaa Artistiasu: 
 

• Herra Hakkarainen 
• Puppe 
• Tatu ja Patu 
• Miina ja Manu  

 
Varaukset tehdään info@artistiasu.fi kautta. Pukujen lainasta ei peritä vuokraa, mutta ohjeiden vastaisesta käytöstä 
aiheutuneet huoltokustannukset tai puuttuvat/kadonneet osat veloitetaan puvun lainaajalta. Kuljetuksista sovitaan 
Artistiasun kanssa. 
 
Lainaaja maksaa kuljetuskustannukset Matkahuollolla, mikäli lainaaja ei nouda ja palauta pukua itse. Puvut 
kuljetetaan kassissaan eikä useampaa hahmoa tai kassia saa pakata päällekkäin. 
 
Puvut on tehty noin 165 cm pituiselle henkilölle. Ennen pukujen käyttöä on luettava pukujen mukana kulkeva 
pukemisohje. Puvun käyttäjä tarvitsee läheisyyteensä opastajan, koska näkyvyys puvun sisältä on huono. Pukua ei 
voi kuumuuden vuoksi käyttää yhtäjaksoisesti enempää kuin 15–30 minuuttia kerrallaan. Hahmot eivät puhu. 
 
Pukuja saa käyttää vain sisätiloissa, jotta ne pysyvät puhtaana. Palauta puku sovittuna aikana, sillä myöhästynyt 
palautus tarkoittaa sitä, että seuraavaksi puvun varannut ei saa sitä ajoissa omaan tapahtumaansa. 
 
Artistiasu Oy: Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava I 09 - 8366 7560 I info@artistiasu.fi 
 
Kuvia puvuista: https://otava.fi/markkinointi_vanhat/hahmopuvut/ 
Kuvia saa käyttää sellaisten tapahtumien markkinoinnissa, joihin puvut on lainattu. 
 
Tapahtumiin on myös mahdollista tulostaa puuhaa lapsille:  
https://otava.fi/markkinointi_vanhat/hahmopuvut/ 
https://otava.fi/markkinointi_vanhat/tatu-ja-patu-paivan-tulostettavat-materiaalit/ 
  
Otavan kontakti hahmopukuihin liittyvissä asioissa: kirjakauppa@otava.fi 
 
 
RYHMÄ HAU -HAHMOPUVUT 
Ryhmä Hau -hahmojen vuokrauksesta tapahtumiin vastaa Juha Ruusunen: juha@ruusunen.biz / 050 355 7876. 
Pukujen mukana tulee aina esittäjä ja hinta puolen päivän keikalle on 400 € / hahmo. Tällä hinnalla saa perus Meet 
& Greet -tilaisuuden pääkaupunkiseudulla. Jos tapahtuma on kauempana, saattaa hinnan päälle tulla matkakuluja. 
 
Suurempia Ryhmä Hau -livekeikkoja järjestää Sony Music. Perus keikka pitää sisällään kaksi Ryhmä Hau -hahmoa, 
juontajan, 20 minuutin musiikkiesityksen, noin 45 min Meet & Greetin, lavarakenteet ja somisteet. Lisätiedot ja 
buukkaus: lars.pajumaki@sonymusic.com 
 
PIPSA POSSU -HAHMOPUVUT, saatavilla heinäkuusta 2020 
Pipsa Possu -hahmojen (Pipsa ja Jyri) vuokrauksesta tapahtumiin vastaa Juha Ruusunen: juha@ruusunen.biz / 
050 355 7876. Pukujen mukana tulee aina esittäjä ja hinta puolen päivän keikalle on 400 € / hahmo. Tällä hinnalla 
saa perus Meet & Greet -tilaisuuden pääkaupunkiseudulla. Jos tapahtuma on kauempana, saattaa hinnan päälle tulla 
matkakuluja. 
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