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Kun arkeen kyllästyy ja alkaa tympäistä, on aika lähteä metsään. Sitähän meillä täällä 
riittää. Lenkille, patikoimaan, hiihtämään tai marjaan, mistä vaan tykkää. Puolikin tuntia 
niin ehtii rauhottua ja huolet hellittää. Metsäkeikan jälkeen olo on virkeä ja sielu levän-
nyt. Unikin tulee paremmin kun on ollut ulkoilmassa ja vähän väsyttänyt itseään. Eikä 
vaatinut muuta kun lähti liikkeelle ja piti aistit avoinna. Muutaman kerran kun käyt, niin 
koukussa olet ja pian pitää päästä uudestaan.
Hyvä on silti vähän varautua. Kun on puukko mukana, saa virikettä nuotioon. Siinä on 
mukava sulatella sormia ja kuivata kamppeita. Elämän ilot on pieniä - termoksessa 
kahvia ja repussa voileipää. Katsele samalla sienipaikkoja tai ota kamera mukaan. Jos 
pelottaa, auttaa kun pakkaa reppuun kaikkea mitä voi tarvita: kännykän varavirtaa, ide-
aalisiteen, kyypakkauksen ja punkkipihdit. Jotain unohtuu varmasti, mutta seuraavalla 
kerralla senkin muistat. Vaikka sen sadetakin.
Itse päätät, mihin päin lähdet. Kumpparit jalkaan vaan ja porstuasta pihalle. Yllätyksiä 
ja pieniä vastoinkäymisiä tietysti tulee, mutta niistähän ne parhaat tarinat saa.
Patikkaretkeilyn lailla vaihtelua arkeen saa kansalaisopiston kurssilta. Niitä on tarjolla 
taas yli kolme sataa. Musiikkia, teatteria, tanssia, kieliä, käsitöitä, kuvataiteita, tieto-
tekniikkaa, liikuntaa, terveysjuttuja ja muutakin. Ei tarvitse  tulla sanomaan, ettei ole 
mitään tekemistä. Palaa jonkun vanhan harrastuksen pariin tai aloita jokin ihan uusi. 
Sama juttu kuin metsäkeikallekin, liikkeelle vaan ja aistit avoimiksi.

Olli Ruohomäki
apulaisrehtori

V I R E Y T T Ä  J A  V I R I K E T T Ä
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PEKKA SIMBERG
rehtori
puh. 0400 566 465
Eino Salmelaisen katu 20
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apulaisrehtori
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MARITA MUSTAKOSKI
käsityöopettaja
Kädentaidot, Käsityökoulu Näppärä
ja Kihniön opetustarjonta
puh. 050 4068 053

PIA HAAPALA-RAUHANIEMI
taideopettaja
Kuvataiteet ja Kuvataidekoulu Pisama
puh. 044 5800 523

TUULA LUOMA
henkilöstö- ja taloussihteeri
Honkajoen opetustarjonta
puh. 044 5800 520
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KAIJA HAAPAMÄKI
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Y H T E Y S T I E D O T

L U K U V U O D E N  K A L E N T E R I

8.8. Esitteen postijakelu joka talouteen
14.8. klo 8 Ilmoittautuminen alkaa
19.8. Taiteen perusopetuksen ryhmät alkavat
2.9. Kansalaisopiston syyskausi alkaa
10.10. Tyky- ja Smartum -setelien viimeinen käyttöpäivä syyskaudella
14.-20.10. Syysloma (Parkano ja Kihniö) vk 42
21.-27.10. Syysloma (Kankaanpää, Pomarkku, Honkajoki, Karvia ja Lavia) vk 43
1.12. Kansalaisopiston syyskausi päättyy 1.12.
5.12. Taiteen perusopetuksen syyskausi päättyy 5.12.
13.1. Kevätkausi alkaa 13.1. (vk 3)
13.2. Tyky- ja Smartum -setelien viimeinen käyttöpäivä kevätkaudella
17.-23.2. Talviloma (Kankaanpää, Pomarkku ja Lavia) vk 8
24.2.-1.3. Talviloma (Parkano, Kihniö, Honkajoki ja Karvia) vk 9
Kansalaisopiston kevätkausi päättyy vk 16-17
Hyvinvointikurssien ja taiteen perusopetuksen kevätkausi päättyy vk 18-20
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O P I S K E L U I N F O

TERVETULOA PETÄJÄÄN
Kurssit ovat avoimia kaikille riippumatta iäs-
tä, kotipaikasta, pohjakoulutuksesta tai kan-
sallisuudesta. Oppitunnit ovat 45 minuutin 
mittaisia. Opiskelijat on vakuutettu tapatur-
man varalta opetussuunnitelman mukaises-
sa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittö-
millä matkoilla. Korvaus kattaa kustannuk-
set tiettyyn rajaan asti. Vakuutuksen piiriin 
eivät kuulu yli 70-vuotiaat.

ILMOITTAUTUMINEN
• Ilmoittautuminen alkaa ke 14.8. kello 8
• Kansalaisopistokursseilla on pakollinen 

ilmoittautuminen. Voit ilmoittautua ne-
tissä, puhelimitse, toimistoihimme tai 
Karvian kunnantalon infopisteeseen.

• Näppärän ja Pisaman uusien opiskeli-
joiden ilmoittautuminen puhelimitse toi-
mistoon.

• Emme vastaanota ilmoittautumisia säh-
köpostilla, tekstiviestillä, Facebookissa 
eikä puhelinvastaajalla.

• Sitoudut ilmoittautumisellasi maksa-
maan kurssimaksun.

• Ilmoittautuessa kysytään henkilötunnus-
ta. Sitä käytetään lukukausimaksujen 
laskutuksessa henkilön tunnistamiseen. 

• Valtaosa kursseistamme kestää koko lu-
kuvuoden. Niiden kevätkaudelle ei tar-
vitse ilmoittautua erikseen.

• Jos ilmoittautuminen ei onnistu varmis-
ta, että olet antanut henkilötunnuksen ja 
maksanut aiemmat kurssimaksut.

JA PERUMINEN
• Voit perua ilmoittautumisesi maksutta, 

kun teet sen viimeistään viikkoa ennen 
kurssin alkua.

• Voit perua osallistumisesi kevätkaudel-
ta toimistoon ennen kevätkauden alkua. 
Näin vältyt kevätkauden kurssimaksulta.

KURSSIMAKSUT
Kurssimaksut ovat lukukausimaksuja ja ne 
laskutetaan lukukausittain. Esim. syksystä 
kevääseen jatkuvan kurssin 32 €:n kurssi-
maksu merkitsee vuodessa 64 €:n kustan-
nusta. Kursseilla tarvittavat materiaalit mak-
saa opiskelija. Aiemmat kurssimaksut on 
maksettava ennen kuin uusille kursseille voi 
osallistua.
Kansalaisopiston kurssit
• 1-5 h 10 €
• 6-10 h 15 €
• 11-15 h 20 €
• 16-20 h 27 €
• 21-30 h 32 €
• 31-40 h  42 €
• 41-50 h 50 €
• työpajan käyttökerta 5 €
• yhden illan luento 10 €
• musiikin yksityisopetus 8-10 h 60 €
Taiteen perusopetus
Kuvataidekoulu Pisama 
• 30 h sis. tarvikemaksun 53 €
• 45-50 h sis. tarvikemaksun 67 €
Käsityökoulu Näppärä
• 26-30 h sis. tarvikemaksun 50 €
• 45 h ei sis. tarvikemaksua  50 €
• 45 h sis. tarvikemaksun 74 €
Uunimaksut
• Posliininmaalauksen polttomaksu 20 €
• Keramiikkauunin polttomaksu 20 €
• Lasiuunin polttomaksu 20 €
• Lasinsulatusmaksu käytön mukaan

TENTINVALVONTA
Petäjä-opistossa voi suorittaa myös yliopis-
ton siirtotenttejä. Opiskelija sopii asian yli-
opistonsa sekä opiston kanssa kahta viik-
koa ennen tentin ajankohtaa. Opisto järjes-
tää tenttitilan, valvojan sekä lähettää vasta-
ukset tarkastajalle. Tenttimaksu on 40 €.
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ALENNUKSET
• Ennen kurssin alkua 80 vuotta täyttä-

neet ovat vapautettuja kurssimaksuista
• Sisaralennus ensimmäisestä sisaruk-

sesta 25 % ja seuraavista 50 %.
• Opintosetelikurssi-merkinnällä varuste-

tut kurssit saavat Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön avustusta. Se on suunnattu 
63 vuotta täyttäneille, eläkeläisille, työt-
tömille ja maahanmuuttajille. Avustusta 
haetaan ilmoittamalla kurssin opetta-
jalle hakevansa opintoseteliä. Avustus 
kattaa 50% syksyn kurssimaksusta

TYKY JA SMARTUM
Kurssimaksuja voi maksaa Tyky- ja 
Smartum -seteleillä toimistoihimme 
• syyskaudella to 10.10.2019 ja
• kevätkaudella to 13.2.2020 asti.

KURSSIN TOTEUTUMINEN
• Kurssi toteutuu, mikäli sillä on vähintään 

seitsemän ilmoittautunutta.
• Jatkokurssi toteutuu, mikäli sille on vä-

hintään viisi ilmoittautunutta.
• Esitteessä mainittu kurssin päättymis-

päivä voi muuttua.
• Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä 

ilmoitusta.

TIEDOTTAMINEN
• Tiedonkulku paranee, kun yhteystietosi 

ovat ajan tasalla (maapostiosoite, säh-
köpostiosoite ja puhelinnumero).

• Tämä opinto-ohjelma sisältää syys- ja 
kevätkauden kurssitarjonnan.

• Löydät kevään uudet kurssit vuoden-
vaihteen Kankaanpään Seutu ja Ylä-
Satakunta -lehdistä.

• Löydät tiedotteet, julisteet ja muut julkai-
sut myös nettisivultamme.

• Tiedotamme ajankohtaisista asioista 
myös opiston Facebook-sivulla.

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
Kestävä kehitys on osa Petäjä opiston toi-
mintakulttuuria. Pyrimme toimimaan ym-
päristön puolesta ja luomaan edellytyksiä 
toiminta-alueemme kansalaisten, yhteisö-
jen ja yritysten kestävälle toiminnalle.

Opiston kestävän kehityksen toiminnan on 
sertifioinut OKKA-säätiö 2014. Sertifiointi 
velvoittaa opistoa huomioimaan toiminnas-
saan ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen 
ja taloudellisen kestävyyden.

Lehtimerkillä varustetun kurssin suunnit-
telussa ja toteutuksessa kestävä kehitys 
otetaan huomioon esim. opetussisällössä 
ja -menetelmissä, materiaalinkäytössä ja 
kierrätettävyydessä tai kulttuurisissa tee-
moissa.

TILAUSKOULUTUS 
Järjestämme tilauskoulutusta yrityksil-
le ja yhteisöille. Periaatteenamme on 
asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu. 
Koulutustarjonta kattaa opiston kaikki op-
piaineet. Lisäksi asiakkaan käytettävissä 
on monialainen asiantuntijaverkosto. 
Koulutus suunnitellaan asiakkaiden tarpei-
den mukaan, ja se voidaan toteuttaa joko 
opiston tiloissa tai asiakkaan toivomuksen 
mukaisesti muualla. Koulutusaika voi vaih-
della päivän täsmäkoulutuksista pidempi-
aikaiseen valmennukseen. 
Tilauskoulutukseen liittyvissä asioissa teitä 
palvelee koulutussuunnittelija Jyrki Käppi

TIETOSUOJASELOSTE
Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen 
edellyttämä tietosuojaseloste löytyy netti-
sivultamme kohdasta Julkaisut.
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T A I T E E N  P E R U S O P E T U S

Petäjä-opistossa on kansalaisopiston lisäksi käsityökoulu Näppärä ja kuvataidekoulu 
Pisama. Ne antavat tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta lapsille ja nuoril-
le. Opetusta annetaan yleisen oppimäärän laajuisena. Taiteen perusopetuksen tehtävänä 
on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti 
ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehit-
tymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja 
osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentu-
mista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat koko Suomessa viime§syksynä. 
Ne on laadittu Opetushallituksen 20.9.2017 määrittämien opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisesti. Petäjä-opistossa uudistetut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ensin yhtei-
sissä opinnoissa. Siirtymäaika on kolme vuotta, minkä jälkeen kaikki opetus annetaan uu-
den opetussuunnitelman mukaisesti.

KÄSITYÖKOULU NÄPPÄRÄ
Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muo-
toilusta ja teknologiasta. Opinnot luovat edellytyksiä oppilaan myönteiselle suhteelle käsi-
työlliseen tekemiseen sekä tukevat hänen kasvuaan ja itsetuntemustaan. Oppilasta ohja-
taan eri materiaalien, tekniikoiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön kokeilun, tekemisen 
ilon ja keksimisen avulla. Opinnot kannustavat havainnoimaan ympäristöä ja kulttuurin 
moninaisuutta sekä innostavat soveltamaan havaintoja omassa työskentelyssä. Oppilasta 
innostetaan tarkastelemaan käsityön, taiteiden ja tieteiden yhteyksiä sekä löytämään niis-
tä uusia oivalluksia.

Opinnot muodostuvat 8-10-vuotiaiden yhteisistä opinnoista (300 oppituntia/3 v) ja 
11-15-vuotiaiden teemaopinnoista (200 tuntia/ n. 2,5 v) Opintojen kokonaiskesto on 500 
tuntia, jonka jälkeen opinnoista saa todistuksen. Yhteisissä opinnoissa lukuvuosi koostuu 
viidestä opintokokonaisuudesta, teemaopinnot koostuvat yhdeksästä opintokokonaisuu-
desta. Lisäksi voi opiskella vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia. Kankaanpäässä käsi-
työtaiteen perusopetus toteutetaan yhteistyössä Taitokeskuksen kanssa. Käsityökouluun 
otetaan enintään 8 oppilasta, joista etusijalla ovat jatkavat opiskelijat.



9      

PARKANO
1104138  NÄPPÄRÄ 8-10-VUOTIAAT A

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ma 15.30-18.00
Marita Mustakoski 12.8.-2.12.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 74 € Oppitunteja 45 / 55

Näppärään kuuluu lisäksi 10 tunnin in-
tensiivikurssi, jonka ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. Tarvikemaksu sisältyy kurs-
sin hintaan.

1104139  NÄPPÄRÄ 8-10-VUOTIAAT B
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ti 15.30-18.00
Marita Mustakoski 13.8.-3.12.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 74 € Oppitunteja 45 / 55

Näppärään kuuluu lisäksi 10 tunnin in-
tensiivikurssi, jonka ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. Tarvikemaksu sisältyy kurs-
sin hintaan.

1104140  NÄPPÄRÄ 11-12-VUOTIAAT
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 15.30-18.00
Marita Mustakoski 15.8.-5.12.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 45 / 45

Tarvikemaksu peritään erikseen.

1104141  NÄPPÄRÄ 13-15-VUOTIAAT
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ke 15.30-18.00
Marita Mustakoski 14.8.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 45 / 45

Tarvikemaksu peritään erikseen.

KIHNIÖ
1104209  NÄPPÄRÄ 8-10 -VUOTIAAT

Kihniön yhtenäiskoulu ti 14.30-17.00
Sari Tyrkkö 20.8.-3.12.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 74 € Oppitunteja 45 / 55

Näppärään kuuluu lisäksi 10 tunnin in-
tensiivikurssi, jonka ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. Tarvikemaksu sisältyy kurs-
sin hintaan.

1104210  NÄPPÄRÄ 11-15 -VUOTIAAT
Kihniön yhtenäiskoulu ma 14.30-17.00
Sari Tyrkkö 19.8.-2.12.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 45 / 45

Tarvikemaksu peritään erikseen.

KANKAANPÄÄ
1104301  NÄPPÄRÄ 8-10 -VUOTIAAT

Taitokeskus Kankaanpää ma 15.00-17.30
Anja Rosenberg 12.8.-2.12.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 45 / 55

Näppärään kuuluu lisäksi 10 tunnin in-
tensiivikurssi, jonka ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. Tarvikemaksu peritään erik-
seen.

1104302  NÄPPÄRÄ 11-15 -VUOTIAAT
Taitokeskus Kankaanpää ke 15.00-17.30
Anja Rosenberg 14.8.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 45 / 45

Tarvikemaksu peritään erikseen.

Ilmoittaudu taiteen perusopetuksen alkaviin ryhmiin puhelimitse 
toimistoihimme 044 045 5510 (Parkano) tai 044 5800 520 (Kankaanpää)

Alkaneisiin ryhmiin voi kysellä vapaita paikkoja toimistolta 
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KUVATAIDEKOULU PISAMA
Johtoajatuksena on kehittää lapsen ja nuoren valmiuksia ilmaista ajatuksiaan, tuntei-
taan ja mielikuviaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään. Lähtökohtana 
ovat lapsen elämismaailmaa koskettavat visuaalisen kulttuurin ilmiöt. Opetuksessa 
tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, esineympäristöjä, me-
diaympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja. Eri materiaaleja ja tekniikoita opetellaan 
käyttämään monipuolisesti. 
Opetuksen sisällöt ja opetustavat on suunniteltu oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomi-
oon ottaen. Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahviste-
taan tutkivien, kokeilevien ja monitaiteisten työskentelytapojen kautta. Opetuskokonai-
suudesta toiseen edetessä tavoitteet ja sisällöt monipuolistuvat ja syvenevät. 
Kuvataiteen yhteisten opintojen (300 oppituntia/5v) tarkoituksena on taiteenalan perus-
taitojen hankkiminen. Opinnot sisältävät viisi opintokokonaisuutta, jotka ovat kestoltaan 
45 – 90 tuntia ja joihin sisältyy erilaisia tavoitteita ja sisältöjä. Kuvataiteen teemaopin-
tojen (200 oppituntia/2 v) tarkoituksena on oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien 
taitojen laajentaminen. Opinnot sisältävät neljä opintokokonaisuutta kestoltaan 45-50 
tuntia. Opintojen päätteeksi saadaan päättötodistus. Opetuksessa käytettävät materi-
aalit sisältyvät kurssimaksuun.

PARKANO
1103105  PISAMA-KUVATAIDE, 
ESIOPETUS 6-7 -VUOTIAAT

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ma 16.00-17.30
Harri Rauhaniemi 19.8.-2.12.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30

Tutustutaan värien ja muotojen maail-
maan piirtäen ja maalaten, muovaillen ja 
rakennellen. Tuetaan lapsen omaa ilmai-
sua ja kannustetaan luoviin ratkaisuihin. 
Toiminta on tutkivaa, kokeilevaa ja leikin-
omaista. Tarvittavat materiaalit sisältyvät 
kurssimaksuun. Ilmoittautuminen toimis-
toon puh. 044-0455 510

1103106  PISAMA-KUVATAIDEKOULU, 7-9 
-VUOTIAAT

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ke 15.30-17.00
Vilhelmiina Mustajärvi 21.8.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30

Opetus tapahtuu taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman mukaan. Ensim-

mäisessä opintokokonaisuudessa Jätän 
jäljen innostetaan oppilasta tutustumaan 
monipuolisesti eri materiaaleihin ja ha-
vainnoimaan ympäristöä moniaistisesti. 
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.

KANKAANPÄÄ
1103301  PISAMA-KUVATAIDE, 
ESIOPETUS 6-7 -VUOTIAAT

Keltainen talo 2. krs ma 16.00-17.30
Pia Haapala-Rauhaniemi 19.8.-2.12.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30

Tutustutaan värien ja muotojen maail-
maan piirtäen ja maalaten, muovaillen ja 
rakennellen. Tuetaan lapsen omaa ilmai-
sua ja kannustetaan luoviin ratkaisuihin. 
Toiminta on tutkivaa, kokeilevaa ja leikin-
omaista. Tarvittavat materiaalit sisältyvät 
kurssimaksuun. Ilmoittaudu toimistoon 
puh. 044-5800 520.

1103302  PISAMA KE A, 7-11 -VUOTIAAT
Keltainen talo 2. krs ke 16.00-17.30
Harri Rauhaniemi 21.8.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
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Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30
Suunnitellaan ja valmistetaan esine 
muotoillen, tutustutaan esinesuunnitte-
lun prosessiin. Tutkitaan arkkitehtuurin 
ilmiöitä kokeillen ja omin käsin rakentaen 
ja mm. perspektiivi- ja tilapiirustuksin. 
Harjoitellaan käyttämään ympäristötai-
teen ilmaisukeinoja luonnossa. Tehdään 
havaintoja pihapiiristä ja luonnosta. Ko-
keillaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoi-
ta. Harjoitellaan omaa itsenäistä ilmaisua 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Materi-
aalit sisältyvät kurssimaksuun.

1103303  PISAMA TO A, 7-10 -VUOTIAAT
Keltainen talo 2. krs to 14.30-16.00
Harri Rauhaniemi 22.8.-5.12.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30

Suunnitellaan ja valmistetaan esine muo-
toillen, tutustutaan esinesuunnittelun pro-
sessiin. Tutkitaan arkkitehtuurin ilmiöitä 
kokeillen ja omin käsin rakentaen ja mm. 
perspektiivi- ja tilapiirustuksin. Harjoitel-
laan käyttämään ympäristötaiteen ilmai-
sukeinoja luonnossa. Tehdään havaintoja 
pihapiiristä ja luonnosta. Harjoitellaan 
omaa itsenäistä ilmaisua suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Kokeillaan erilaisia ma-
teriaaleja ja tekniikoita. Opetuksessa huo-
mioidaan lasten ikä. Materiaalit sisältyvät 
kurssimaksuun. Uusia oppilaita mahtuu 
mukaan. Ilmoittaudu toimistoon puh. 044 
5800 520.

1103304  PISAMA TO B, 9-11 -VUOTIAAT
Keltainen talo 2. krs to 14.00-16.00
Pia Haapala-Rauhaniemi 22.8.-5.12.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30

Suunnitellaan ja valmistetaan esine muo-
toillen, tutustutaan esinesuunnittelun pro-
sessiin. Tutkitaan arkkitehtuurin ilmiöitä 
kokeillen ja omin käsin rakentaen ja mm. 
perspektiivi- ja tilapiirustuksin. Harjoitel-
laan käyttämään ympäristötaiteen ilmai-
sukeinoja luonnossa. Tehdään havaintoja 
pihapiiristä ja luonnosta. Harjoitellaan 

omaa itsenäistä ilmaisua suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Kokeillaan erilaisia ma-
teriaaleja ja tekniikoita. Opetuksessa huo-
mioidaan lasten ikä. Materiaalit sisältyvät 
kurssimaksuun. Uusia oppilaita mahtuu 
mukaan. Ilmoittaudu toimistoon puh. 044 
5800 520.

1103305  PISAMA, TI PAJA I, YLI 
12-VUOTIAAT

Keltainen talo 2. krs ti 16.00-18.15
Pia Haapala-Rauhaniemi 20.8.-3.12.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 67 € Oppitunteja 45 / 45

Opetus taiteen perusopetuksen opetus-
suunnitelman mukaan. Vaikka tavoit-
teenasi ei olisi kuvataidekoulun todistus, 
voit silti osallistua taidepajan monipuo-
liseen työskentelyyn. Lukukausittain 
tutustumme kuvataiteen eri osa-alueisiin. 
Mukana on mm. piirustus ja maalaus, 
muotoilu, veisto ja grafiikka.

1103306  PISAMA, KE PAJA II, YLI 12 V
Keltainen talo 2. krs ke 15.30-17.45
Pia Haapala-Rauhaniemi 21.8.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 67 € Oppitunteja 45 / 45

Opetus taiteen perusopetuksen opetus-
suunnitelman mukaan. Vaikka tavoit-
teenasi ei olisi kuvataidekoulun todistus, 
voit silti osallistua taidepajan monipuo-
liseen työskentelyyn. Lukukausittain 
tutustumme kuvataiteen eri osa-alueisiin. 
Ohjelmassa on vaihdellen piirustus ja 
grafiikka, maalaus ja muotoilu eri tekniik-
koineen.

1103307  PISAMA, TO PAJA B III, YLI 12 V
Keltainen talo 2. krs to 16.00-18.15
Harri Rauhaniemi 22.8.-5.12.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 67 € Oppitunteja 45 / 45

Opetus taiteen perusopetuksen opetus-
suunnitelman mukaan. Vaikka tavoit-
teenasi ei olisi kuvataidekoulun todistus, 
voit silti osallistua taidepajan monipuo-
liseen työskentelyyn. Lukukausittain 
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tutustumme kuvataiteen eri osa-alueisiin. 
Ohjelmassa on vaihdellen mm. piirustus, 
grafiikka, maalaus ja muotoilu eri teknii-
koineen.

HONKAJOKI
1103401  PISAMA-KUVATAIDE A

Honkajoen lukio, kuvaamataitolk. 
ti 14:30-16.00
Mirva Valkama 20.8.-3.12.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 33 / 30

Tutustutaan monipuolisesti eri materi-
aaleihin ja havainnoidaan ympäristöä. 
Opetellaan kuvittelun, keksimisen ja 
luovan ongelmanratkaisun taitoja sekä 
antamaan kuvallinen muoto ajatuksille ja 
havainnoille.

1103402  PISAMA-KUVATAIDEKOULU B
Honkajoen lukio, kuvaamataitolk. 
ma 13:45-15:15
Mirva Valkama 19.8.-2.12.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30

Tutkitaan arkkitehtuurin ilmiöitä kokeillen 
ja omin käsin rakentaen ja mm. perspek-
tiivi- ja tilapiirustuksin. Harjoitellaan käyt-
tämään ympäristötaiteen ilmaisukeinoja 
luonnossa. Tehdään havaintoja pihapii-
ristä ja luonnosta. Materiaalit sisältyvät 
kurssimaksuun.

1103403  PISAMA-KUVATAIDEKOULU, 
PAJA

Monitoimitalo ma 15:30-17:45
Mirva Valkama 19.8.-2.12.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 67 € Oppitunteja 45 / 45

Seinämaalausprojekti jatkuu syyskaudel-
la.

POMARKKU
1103502  PISAMA-KUVATAIDEKOULU

Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk. 
ti 15.30-17.00
Harri Rauhaniemi 20.8.-3.12.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30

Suunnitellaan ja valmistetaan esine muo-
toillen, tutustutaan esinesuunnittelun pro-
sessiin. Tutkitaan arkkitehtuurin ilmiöitä 
kokeillen ja omin käsin rakentaen ja mm. 
perspektiivi- ja tilapiirustuksin. Harjoitel-
laan käyttämään ympäristötaiteen ilmai-
sukeinoja luonnossa. Tehdään havaintoja 
pihapiiristä ja luonnosta. Harjoitellaan 
omaa itsenäistä ilmaisua suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Opetuksessa huomi-
oidaan lasten ikä. Materiaalit sisältyvät 
kurssimaksuun. Uusia oppilaita mahtuu 
mukaan. Ilmoittaudu toimistoon puh. 044 
5800 520.

LAVIA
1103901  PISAMA-KUVATAIDE, LAVIA

Suomelan koulu Lavia, kuvataidelk. 
pe 13.00-14.30
Harri Rauhaniemi 23.8.-29.11.2019
17.1.-15.5.2020
Kurssimaksu 100 € Oppitunteja 30 / 30

Suunnitellaan ja valmistetaan esine muo-
toillen, tutustutaan esinesuunnittelun pro-
sessiin. Tutkitaan arkkitehtuurin ilmiöitä 
kokeillen ja omin käsin rakentaen ja mm. 
perspektiivi- ja tilapiirustuksin. Harjoitel-
laan käyttämään ympäristötaiteen ilmai-
sukeinoja luonnossa. Tehdään havaintoja 
pihapiiristä ja luonnosta. Harjoitellaan 
omaa itsenäistä ilmaisua suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Opetuksessa huomi-
oidaan lasten ikä. Materiaalit sisältyvät 
kurssimaksuun. Uusia oppilaita mahtuu 
mukaan. Ilmoittaudu toimistoon puh. 044 
5800 520.
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KARVIA
1103704  PISAMA-KUVATAIDE, PAJA I

Karviatalo, harrastetila ma 18.15-20.30
Mirva Valkama 19.8.-2.12.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 67 € Oppitunteja 45 / 45

Syyskauden aluksi on elävän mallin pii-
rustusta ja maalausta.

1103705  PISAMA-KUVATAIDE, PAJA II
Karviatalo, harrastetila ke 17.15-19.30
Mirva Valkama 21.8.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 67 € Oppitunteja 45 / 45

Syyskauden aluksi on elävän mallin pii-
rustusta ja maalausta.

1103706  PISAMA-KUVATAIDE, PAJA III
Karviatalo, harrastetila ma 18:15-20:30
Mirva Valkama 19.8.-2.12.2019
Kurssimaksu 67 € Oppitunteja 45

Syyskauden aluksi on elävän mallinpiirus-
tusta ja maalausta.

1103707  PISAMA-KUVATAIDEKOULU A1
Karviatalo, harrastetila ke 13.45-15.15
Mirva Valkama 21.8.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30

Tutustutaan monipuolisesti eri materi-
aaleihin ja havainnoidaan ympäristöä. 
Opetellaan kuvittelun, keksimisen ja 
luovan ongelmanratkaisun taitoja sekä 
antamaan kuvallinen muoto ajatuksille ja 
havainnoille.

1103708  PISAMA-KUVATAIDEKOULU A2
Karviatalo, harrastetila to 15.00-16.30
Mirva Valkama 22.8.-5.12.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30

Tutustutaan monipuolisesti eri materi-
aaleihin ja havainnoidaan ympäristöä. 
Opetellaan kuvittelun, keksimisen ja 
luovan ongelmanratkaisun taitoja sekä 
antamaan kuvallinen muoto ajatuksille ja 
havainnoille.

1103709  PISAMA-KUVATAIDE C
Karviatalo, harrastetila ke 15.30-17.00
Mirva Valkama 21.8.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30

Tutkitaan arkkitehtuurin ilmiöitä kokeillen 
ja omin käsin rakentaen ja mm. perspek-
tiivi- ja tilapiirustuksin. Harjoitellaan käyt-
tämään ympäristötaiteen ilmaisukeinoja 
luonnossa. Tehdään havaintoja pihapii-
ristä ja luonnosta. Materiaalit sisältyvät 
kurssimaksuun.
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KOHTI KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA
Kestävän tulevaisuuden lähtökohtana on ihmiskunnan hyvä elämä yhden maa-
pallon rajoissa. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää nykyisen olemassa-
olomme ihanteiden ja käsityksiemme kriittistä arviointia ja uudistamista.
Luennot pidetään Koulu- ja kultturikeskus Kaarnan auditoriossa Satakunnankatu 36, 
Parkano. Luennot ovat kaikille kiinostuneille avoimia ja maksuttomia.
Luentoja on mahdollista seurata etänä. Linkki löytyy sivulta sasky.fi/petaja

PLANETAARISET RAJAT OVAT UHATTUNA 
17.1.2020 KLO 13.30-15.00
Luennoitsija: Suomen ympäristökeskus, Ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja prof. 
Eeva Furman
Ihmiskunta, koko sivilisaatiomme ja kaikki sen rakenteet, ovat täysin riippuvaisia 
biosfäärimme elinvoimaisuudesta. Maapallon luonnonjärjestelmät ja toimet, joilla ih-
minen tällä hetkellä niihin vaikuttaa, uhkaavat planetaarista hyvintointia ja oikeuden-
mukaisuutta. Suurimmat haasteet liittyvät epäoikeudenmukaisuuden lisääntymiseen, 
biodiversiteettikatoon, ilmastonmuutoksen etenemiseen sekä jäteongelman kasvuun. 
Maapallon luonnonjärjestelmien globaalia hallintaa tarvitaan kipeästi etenekin biodiver-
siteetin, valtamerten, maankäytön ja vesivarojen, sekä ilmakehän osalta. Luonnonjär-
jestelmien kestävyyteen on pureuduttava aikaansaamalla merkittävä murros keskeisis-
sä yhteiskuntamme järjestelmissä.

TALOUSKASVU JA YMPÄRISTÖHAITAT 
18.2.2020 KLO 13.30-15.00
Luennoitsija: BIOS tutkimusyksikön tutkija, filosofian tohtori, dosentti Tere Vaden
Kuluneen 30 vuoden kehitys on lisännyt ihmiskunnan vaurautta ja edistänyt sosiaalista 
kehitystä maailmanlaajuisesti. Edistys on kuitenkin tapahtunut ympäristöongelmien 
kärjistymisen hinnalla. Luonnonvarojen kulutus ja ilmastopäästöt ovat kestämättömällä 
tasolla. Globaalisti talous ei ole irtikytkeytynyt luonnonvarojen käytöstä eikä kasvihuo-
nekaasupäästöistä: Suomessa luonnonvarojen kulutus henkeä kohti on kaksikertais-
tunut vuoteen 1970 verrattuna. Koska näyttö irtikytkennästä on ohutta, on ympäristö-
ongelmien ratkaisun tavoittelu jatkuvalla tuotannon ja talouden kasvulla ja teknologian 
kehityksellä erittäin riskialtista ja talous tarvitsee planetaariset reunaehdot täsmällisem-
min huomioonottavia tavoiteasetteluja.

K A N S A L A I S O P I S T O K U R S S I T

PA R K A N O
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KESTÄVÄ HYVINVOINTI 
19.3. 2020 KLO 13.30-15.00
Luennoitsija: Kokkolan Yliopistokeskuksen tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi
Ihmisten hyvinvointi on riippuvaista toimivista ekosysteemeistä. Nyt käynnissä olevat 
elinympäristöjen muutokset heikentävät monin tavoin hyvinvoinnin edellytyksiä. Kansa-
laisten hyvinvointia on pyritty lisäämään materiaalisen kasvun ja hyvinvointipalveluiden 
keinoin mutta talouskasvu ei ole enää viime vuosikymmeninä juurikaan edistänyt taval-
lisen suomalaisen hyvinvointia. Siksi tarvitaan nykyistä laajempaa käsitystä hyvinvoin-
nista ja uudenlaista hyvinvointipolitiikkaa. Kestävyyden rajoissa pysymisen ehtona on 
hyvinvoinnin tavoittelun ekotehokkuus eli se, että tarpeita tyydytetään mahdollisimman 
vähän ympäristöä kuormittaen.
TULEVAISUUSAJATTELU 
22.4. 2020 klo 13.30-15.00
Luennoitsija: Tulevaisuuskoulun toiminnanjohtaja Otto Tähkäpää
Tulevaisuuslukutaitoa tarvitaan kuvittelemaan yhden maapallon reunaehtoihin mahtu-
via tulevaisuuksia, jotka eivät ole ainoastaan nykyhetkestä johdettavan kestämättömän 
kehityksen jatkumoa. Kykyämme ajatella ja käyttää tulevaisuutta kuitenkin rajoittavat 
omaksumme käsitykset tulevaisuudesta sekä siitä, mikä on nyt tai tulevaisuudessa on 
mahdollista ja todennäköistä. Tulevaisuuslukutaito tarkoittaa näiden ns. antisipaatioi-
den tiedostamista ja yksilöllisen tulevaisuuskuvittelun kapasiteetin käyttämistä nyky-
hetkessä tapahtuvan päätöksenteon tukena sekä proaktiivista tulevaisuussuhdetta eli 
kykyä ja halua saada aikaan toivottua muutosta kohti kestävää tulevaisuutta
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MUSIIKKI
1101101  NUOREKKAIDEN MIESTEN 
KUORO

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ke 18.00-19.30 Jukka Lehtinen 
4.9.-27.11.2019 15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Nuorille ja nuorekkaille miehille uuden 
ajan mieskuoro.

1101102  SEKAKUORO
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 
ti 18.30-20.00 Tuntiopettaja 
3.9.-26.11.2019 7.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kuorolaulusta kiinnostuneet naiset ja 
miehet - tulkaa mukaan laulamaan ja 
virkistymään.

1101103  RIIARINNA
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ti 18.00-20.15 Tuntiopettaja 
3.9.-3.12.2019 7.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 39 / 39

Riiarinna on upea naiskuoro Parkanos-
ta, joka harjoittelee ahkerasti ja esiintyy 
paljon. 

TEATTERI
1102101  TEATTERI ON TEKEMISTÄ!

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 15.00-18.00
Leena Koivula 19.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 40 / 44

Ryhmä on tarkoitettu 9-13 vuotiaille esiin-
tymisestä kiinnostuneille tytöille ja pojille. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, koska 
ryhmä aloittaa alkeista ja etenee impro-
visoiden ryhmän ehdoilla mahdolliseen 
esitykseen. Improvisaatiotyöskentelyssä 
kaikki on mahdollista ja epätodennäköi-
nen todennäköistä. Toiminta on heittäyty-
mistä, hetkessä luomista ja hyväksyntää 
niin omassa, kuin muidenkin tekemises-
sä.

KUVATAITEET
1103107  KUVISKERHO, YLI 10V-
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 15.30-18.00
Vilhelmiina Mustajärvi 22.8.-5.12.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 65 € Oppitunteja 45 / 45

Pajassa piirretään, maalataan ja muovail-
laan ja kokeillaan erilaisia tekniikoita. Tule 
rohkeasti mukaan. Kurssimaksu sisältää 
materiaalit.

1103108  KALLIGRAFIAA LUOVASTI
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ke 18.00-20.30
Sirpa Mäenpää 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kalligrafia on kauniisti kirjoittamista. Kurs-
silla opit sekoittamaan itse omat tekstaus-
musteesi, joilla tehdään kauniita kirjaimia 
unohtamatta kultaustekniikoita, leimasi-
mia, kuvansiirtoa ja kuvitusta, joita voit 
käyttää kortteihin, kuoriin ja papereihin. 
Kurssi sopii aloittelijoille sekä jo aiemmin 
harrastaneille. Opettajalta voi ostaa tar-
vittavat materiaalit. Soveltuu myös uusille 
oppilaille. Tervetuloa mukaan.

1103109  MAANANTAIATELJEE 
AIKUISILLE JA NUORILLE

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ma 18.00-20.15
Harri Rauhaniemi 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Ateljee tarjoaa omaa aikaa ja tilaa kehit-
tää omaa ilmaisua ja valitsemasi mate-
riaalin hallintaa, esim. akvarelli, akryyli, 
grafiikka. Voit kokeilla myös kollaasityös-
kentelyä ja sekatekniikoita. Opettajalla on 
starttipaketti mukana, mutta omat mate-

Kuvataidekoulu Pisaman Parkanon 
kurssit löytyvät sivulta 16
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riaalit pääsääntöisesti. Opettaja avustaa 
tarvittaessa hankinnoissa. Tervetuloa 
rohkeasti kokeilemaan.

1103110  ART BOOK - VALMISTA 
OMANNÄKÖINEN KIRJA
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la 10.00-16.30
Sirpa Mäenpää 7.9.-16.11.2019
18.1.-4.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Tule valmistamaan kirja, joka on valmii-
na pieni taideteos. Kirjan pohjana voit 
käyttää vanhaa kirjaa kierrättäen tai 
valmistaa itse helpolla japanilaisella kir-
jansidontamenetelmällä oman. Voit lisätä 
taidekirjaasi tekstiä, kuvia, muotoja, mie-
likuvitus on vapaasti käytettävissä. Ota 
mukaan lehtiä, kauniita kuvia, papereita, 
liimapuikko, värejä ja sakset. Tervetuloa 
nauttimaan luomisen ilosta.

1103111  MUOTOKUVAMAALAUKSEN 
INTENSIIVIKURSSI A
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la 10.00-16.30
Vilhelmiina Mustajärvi 14.9.2019
Kurssimaksu 0 € Oppitunteja 8

Piirretään ja maalataan muotokuvaa va-
lokuvasta. Tekniikka vapaa, ota välineet 
mukaan. Tervetuloa.

1103112  MUOTOKUVAMAALAUKSEN 
INTENSIIVIKURSSI B
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la 10.00-16.30
Vilhelmiina Mustajärvi 26.10.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 8

Piirretään ja maalataan muotokuvaa va-
lokuvasta. Tekniikka vapaa, ota välineet 
mukaan. Tervetuloa.

1103113  ASETELMAMAALAUKSEN 
INTENSIIVIKURSSI
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 

la 10.00-16.30
Harri Rauhaniemi 9.11.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 8

Kurssilla maalaamme havainnosta ase-
telmamaalausta opettajan ohjauksessa. 
Maaleina akryylit ja pohjana joko paperi 
tai maalauspohja vähintään kokoa noin 
40x50cm. Ota omat välineet mukaan tai 
voit ostaa opettajalta materiaaleja. Tule 
mukaan.

1103114  HELPPOA GRAFIIKKAA A
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la 10.00-16.30
Harri Rauhaniemi 21.9.2019
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 8

Tule tutustumaan grafiikan valmistami-
seen helpolla menetelmällä. Tässä lyhy-
essä ajassa pääset jo käsitykseen lino-
grafiikasta menetelmänä ja saat aikaan 
hienoja töitä. Voit valmistaa pienen gra-
fiikan vedossarjan tai kortteja. Tervetuloa 
kokeilemaan. Materiaalipaketti sisältyy 
kurssimaksuun.

1103116  HELPPOA GRAFIIKKAA B
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la 10.00-16.30
Harri Rauhaniemi
25.1.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 8

Tule tutustumaan grafiikan valmistami-
seen helpolla menetelmällä. Tässä lyhy-
essä ajassa pääset jo käsitykseen lino-
grafiikasta menetelmänä ja saat aikaan 
hienoja töitä. Voit valmistaa pienen gra-
fiikan vedossarjan tai kortteja. Tervetuloa 
kokeilemaan. Materiaalipaketti sisältyy 
kurssimaksuun.

1103115  JOULUKORTTIPAJA
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la 10.00-14.15
Sirpa Mäenpää 23.11.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 5

Tule tekemään kauniita joulukortteja hel-
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poin menetelmin, käyttäen mm. erilaisia 
painotekniikoita, sablunoita, värejä, teks-
tiä. Materiaalimaksu sisältyy kurssimak-
suun.

1103117  MAISEMAMAALAUKSEN 
INTENSIIVIKURSSI
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la 10.00-16.30
Vilhelmiina Mustajärvi
16.5.2020
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 8

Maalataan maisemaa havainnosta luon-
nossa. Tekniikka vapaa, omat välineet 
mukaan. Kokoontuminen Viinikanjoen 
uimarannalla.

1103118  LASTEN KESÄKURSSI, 7-12 V.
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ma-pe 10:45-14:15
Sirpa Mäenpää
1.-5.6.2020
Kurssimaksu 35 € Oppitunteja 20

Kesäkurssilla piirretään, maalataan ja 
rakennellaan ja nautitaan kesästä ja 
luovasta tekemisestä. Sään salliessa 
työskennellään myös ulkona. Ota maala-
ukseen soveltuvat vaatteet ja eväät mu-
kaan. Tervetuloa!

KÄDENTAIDOT
1104110  KUDONTA

Parkanon opintotalo to 13.00-15.30
Tanja Pajala 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa 
kudonnan tietoja ja taitoja perustaidot jo 
omaaville. Opitaan kudontatöiden suun-
nittelua ja kerrataan loimien rakentamista. 
Aloittajille on tavoitteena kudonnan perus-
taitojen oppiminen.

1104111  TILKKUILLEN
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 18.00-20.30 Opintosetelikurssi!
Marita Mustakoski 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssilla valmistetaan erilaisia tilkkutöitä 
ja muita pieniä ompelutöitä kiinnostuksen 
mukaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että jo pidempään harrastaneille.

1104113  NYPLÄYS
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 17.30-20.00
Aino Santti 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Aloittajat oppivat nyplätyn pitsin raken-
teen, peruslyönnit ja -kuviot pienehköjen 
pitsitöiden avulla. Taitojen kasvaessa 
aiemmin opittua sovelletaan uusissa ja 
vaikeimmissa töissä kunkin opiskelijan 
taitojen ja oman valinnan mukaan. Tavoit-
teena saada kokonaiskuva pitsien val-
mistustekniikasta ja erilaisista käyttökoh-
teista. Tutustutaan pitsien viimeistelyyn, 
kiinnitykseen ja hoitoon.

1104114  NÄPPÄRÄ SENIORI
Keskustan koulu 
ti 12.00-14.30
Marita Mustakoski, Niina Myllymäki ja 
Sirpa Mäenpää 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Näppärä-senioreissa tutustutaan moni-
puolisesti kädentaitoihin. Vuosi koostuu 
neljästä erilaisesta opintokokonaisuu-
desta, joista yksi painottuu taiteisiin tai 
muotoiluun. Tämän vuoden ohjelmassa 
tutustutaan villalankakirjontaan, ompe-
luun, makrameesolmeiluun sekä skräp-
päykseen. Kurssi on suunnattu erityisesti 
työelämästä pois jääneille, pohjavaati-
muksia ei ole. Riittää vain kokeilemisen 
halu ja innostunut mieli. Uudet opiskelijat 
tervetulleita mukaan! Materiaalimaksu 
peritään erikseen.

Käsityökoulu Näppärän Parkanon 
kurssit löytyvät sivulta 9
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1104115  NEULEKAHVILA
Setlementtikeskus Parkanopirtti 
ti 15.00-17.30
Marja-Liisa Luomajärvi 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 21 € Oppitunteja 36 / 39

1104116  NEULEKAHVILA
Setlementtikeskus Parkanopirtti 
ti 18.00-20.30
Marja-Liisa Luomajärvi 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 21 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssilla voi kahvin ja rupattelun lomassa 
neuloa, virkata tai tehdä mitä tahansa 
muita lankatöitä. Opettajan opastuksella 
opitaan ohjeiden lukua ja sovelletaan niitä 
omiin töihin. Ota mukaan langat, puikot, 
koukut ja tutustu lankatöiden maailmaan 
olitpa vasta aloittelija tai jo kokeneempi 
neuloja. Kurssi toteutetaan yhteistyössä 
Suomen Setlementtiliitto ry:n Parkanon 
osaston kanssa.

1104117  ENTISÖINTI JA VERHOILU
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la 09.00-15.15
su 09.00-15.15
Päivi Hieta 28.9.-13.10.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 32

Kurssilla kunnostat omat huonekalut uu-
teen uskoon. Työn ohessa tulevat tutuiksi 
erilaiset pintakäsittely- ja verhoilumateri-
aalit sekä työkalut. Aiempaa kokemusta 
puun käsittelystä ei tarvita. Opettajalta voi 
ostaa mm. hiontapaperit ja liiman. Tule 
tutustumaan entisöinnin ja verhoilun kieh-
tovaan maailmaan. Lisätiedustelut Päivi/ 
p.050 5929134, paivi.hieta@wanhavakka.
net. Kurssi pidetään la-su 28.-29.9. ja 
12.-13.10.

1104118  ENTISÖINTI JA VERHOILU
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la-su 09.00-15.15
Päivi Hieta
18.1.-2.2.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 32

Kurssilla kunnostat omat huonekalut uu-
teen uskoon. Työn ohessa tulevat tutuiksi 
erilaiset pintakäsittely- ja verhoilumateri-
aalit sekä työkalut. Aiempaa kokemusta 
puun käsittelystä ei tarvita. Opettajalta voi 
ostaa mm. hiontapaperit ja liiman. Tule 
tutustumaan entisöinnin ja verhoilun kieh-
tovaan maailmaan. Lisätiedustelut Päivi/ 
p.050 5929134, paivi.hieta@wanhavakka.
net. Kurssi pidetään la-su 18.-19.1. ja 
1.-2.2.

1104119  PUUTYÖ JA KORISTEVEISTO
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ti 17.30-20.45
Pekka Kuhna 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 48 / 52

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttö-
esineitä. Työt pitää kuljettaa mukanaan.

1104120  PUU- JA METALLITYÖT
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ke 17.30-20.45
Matias Mustajärvi 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 48 / 52

Kurssilla on tilaisuus tehdä puu- ja 
metallitöitä ohjatusti tai omatoimisesti. 
Mukaan ovat tervetulleita aloittelijat ja 
kokeneemmat. Voit opetella esimerkiksi 
puuntyöstökoneiden käyttöä tai hitsaami-
sen alkeita. Omien pienkoneiden korjaus 
on myös mahdollista. Työt pitää kuljettaa 
mukanaan.

1104121  PUUTÖIDEN ILTAPÄIVÄKURSSI
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 16.00-19.15
Jouni Rosenqvist 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 48 / 52

Kurssilla valmistetaan käyttö- ja koriste-
esineitä, huonekaluja ym. puutöitä moni-
puolisin puuntyöstökonein sekä käsityö-
välinein. Työt pitää kuljettaa mukanaan.
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1104122  KANSALLISPUVUN JUHLAA
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Joka toinen viikko
ma 18.15-20.30
Marita Mustakoski 2.9.-18.11.2019
13.1.-30.3.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18 / 18

Kansallispuvut ovat uusintoja rahvaan eli 
kansan 1700–1800-luvuilla käyttämistä 
juhla-asuista. Kurssilla tutustutaan suo-
malaiseen kansallispukuperinteeseen ja 
puvun perinteisiin valmistusmenetelmiin. 
Kansallispuvun valmistaminen on aikaa 
vievää työtä, siksi kurssi on suunniteltu 
useamman vuoden kestäväksi. Voit val-
mistaa kansallispuvun tai sen osia, korja-
ta pukua tai täydentää pukua puuttuvilla 
osilla.

1104123  SINGERIT SOIMAAN
Kovesjoen kylätalo ke 16.00-18.30
Raili Haapala 4.9.-9.10.2019
15.1.-4.3.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18 / 21

Kurssilla korjaamme, tuunaamme ja 
teemme uutta. Kaikki ompelutyöt omien 
toiveiden mukaan. Voit ottaa mukaan 
oman ompelukoneesi ja tarvikkeet. Käy-
tössämme on myös opiston saumuri.

1104124  KÄDENTAITOKAHVILA
Pohjois-Parkanon kylätalo 
Joka toinen viikko
la 14.00-16.15
Leila Lepistö 7.9.-30.11.2019
18.1.-28.3.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 18 / 18

Toteutamme kädentaitoja porukalla om-
peluseurojen tyyliin. Toiveiden mukaisesti 
aloitamme betonilla. Ohjelmaan kuuluu 
klipsuilua, kahvipussitöitä kuviokohdistuk-
sineen, neulomista, virkkausta, ompelua, 
kaikkea kivaa ja tietysti kahvittelua! Terve-
tuloa mukaan!

1104125  NEULETREFFIT KIRJASTOSSA
Uusi kurssi!
Parkanon kirjasto, lehtisali ma 17.30-20.00
Minna Lepistö 2.9.-25.11.2019

13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Rohkaistu kokeilemaan uutta, jakamaan 
ideoitasi muille tai vain tekemään ja ren-
toutumaan yhdessä! Voit tehdä ihan en-
simmäisen sukkasi tai lapasesi tai siirtyä 
perussukasta palmikoiden, pitsikuvioiden 
ja kirjoneuleiden maailmaan. Täällä edis-
tyy kaikki neuletyöt ja aloitamme tarvitta-
essa silmukoiden luomisesta -pohjataitoja 
et tarvitse, into riittää. Vietetään mukavaa 
yhdessäoloa ja valmistetaan neuletta, 
vaikka pukinpakettiin. Ota mukaasi omat 
langat ja puikot tai voidaan ensimmäisillä 
kerroilla yhdessä pohtia materiaalitarvet-
ta. Kokeilulangat ja puikot löytyvät paikal-
ta ja niillä pääset alkuun. Tervetuloa!

1104126  KAHVIPUSSITAIDETTA
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Joka toinen viikko ke 17.30-20.30
Leila Lepistö 4.9.-27.11.2019
15.1.-8.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 28 / 28

1104127  LAUANTAIN 
KAHVIPUSSITAIDETTA

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Joka toinen viikko
la 10.00-13.00
Leila Lepistö 7.9.-30.11.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24

Kasseja, mummolaukkuja, koruja, koreja, 
puukoreja, pannunalusia, tarjottimia, jout-
senia, joulukuusia, kaitaliinoja... Malleja 
ompelukoneella tai ilman, perinteisesti 
tai nykypäivän mukaisesti. Opettajalla 
runsaasti omia kuviomalleja ja tekniikoita, 
joissa kuviot kohdistetaan. Kuvioitten koh-
distaminen antaa uutta ulottuvuutta kahvi-
pusseiluun. Tämän päivän kahvipussityöt 
ovat näyttäviä taiteellisia luomuksia.

1104128  LASIA JA POSLIINIA
Uusi kurssi!
Pohjois-Parkanon koulu Joka toinen viikko
ke 17.30-20.00
Merja Virta 4.9.-20.11.2019
15.1.-1.4.2020
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Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18 / 18
Tervetuloa taiteilemaan lasista tai poslii-
nista esineitä Pohjois-Parkanoon. Kurs-
silla opitaan lasi- ja posliinimaalauksen 
perusteet ja lasitekniikoita kuparifolio-
tekniikasta lasin sulatustekniikoihin. Val-
mistamme oman mieltymyksen mukaan 
maalattuja posliiniesineitä, ikkunariipuksia 
värillisestä lasista, lasilautasia, koruja, 
pienoisveistoksia ja reliefejä. Kurssille 
ovat tervetulleita sekä kokeneet että vas-
ta-alkavat opiskelijat. Osallistujat voivat 
vapaasti päättää, mihin tekniikoihin halu-
avat perehtyä tai kokeilla vähän kaikkea. 
Opettajalta voi ostaa lasia. Posliinit kan-
nattaa hankkia itse. Uunimaksu on 20€/
kerta ja se peritään käytön mukaan.

1104129  VÄRTTINÄLLÄ KEHRÄYS
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
pe 17.30-20.45
la 10.00-16.30
Leila Leinonen 20.9.-28.9.2019
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12

Tule oppimaan kivikaudelta lähtöisin 
oleva värttinällä kehräämisen taito. Voit 
tehdä lankaa lemmikkisi karvoista yh-
distettynä lampaanvillaan. Opettelemme 
kurssilla myös villojen karstaamisen ja 
esikäsittelyt. Lampaanvillahahtuva yhdis-
tetään karstaamalla ensin esim. koiran, 
pitkäkarvaisen kissan, kaniinin, hevosen 
tai vuohen karvan kanssa ja sen jälkeen 
kehrätään värttinällä langaksi. Voit hank-
kia ko. tarveaineet itse tai kysyä ohjaa-
jalta. Ohjaajalta löytyy värttinät ja karstat, 
mutta voit tuoda myös omat. Tervetuloa 
oppimaan perinnetaitoja!

1104130  MAALATAAN KOPPIA
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la 12.00-16.00
su 12.00-15.15
Anne Sälkänmäki 5.-6.10.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 9

Kurssilla maalataan ja koristellaan kop-
pia, ruukkuja ym. Opettajalta voi ostaa 

materiaaleja.

1104131  MAKRAMEE
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Joka toinen viikko
ma 18.15-20.30
Niina Myllymäki 7.10.-25.11.2019
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12

Kurssilla opetellaan muutama perussol-
mu, joiden avulla on helppo valmistaa 
yksilöllinen seinätekstiili tai amppeli. Tule 
tutustumaan solmujen mielenkiintoiseen 
maailmaan.

1104132  SAIPPUAPAJA
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
pe 17.30-20.45
la 10.00-15.00
Niina Myllymäki 8.-9.11.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 10

Valmistamme ekologista ja hellävaraista 
palasaippuaa erilaisia kasvirasvoja/öljyjä 
apuna käyttäen. Ikäraja 15-vuotta lipeän 
käsittelyn vuoksi.

1104133  BETONISTA JOULUKSI
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
pe 18.00-19.30 la-su 10.00-15.45
Niina Myllymäki 22.-24.11.2019
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 16

Kurssilla tehdään suloisia betonitonttuja 
sukkatekniikalla sekä valmistamme muot-
teihin valamalla erilaisia kynttiläalustoja 
vaikkapa pukinkonttia ajatellen. Kurssi 
pe-su 22.-24.11.

PÄIVÄRETKI KÄSITYÖMESSUILLE  
PE 15.11.2019 klo 8-17

Lähdemme yhteiskuljetuksella Kankaan-
päästä Parkanon kautta käsityömessuille 
Tampereelle. Matkan hinta muodostuu 
osanottajamäärän mukaan. Tarkemmat 
tiedot paikallislehdissä lähempänä mat-
kan ajankohtaa. Ilmoittautumiset Marita 
Mustakoski puh. 050 4068 053
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1104135  KEPPAREIDEN HURMAA,  
LAPSI/ AIKUINEN -KURSSI
Uusi kurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
pe 18.00-19.30
la 10.00-15.45
su 10.00-15.45
Niina Myllymäki
24.1.-9.2.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan 
itselle keppihevonen. Voit tehdä juuri sen 
näköisen hepan kuin haluat. Jos aikaa 
jää, voidaan tehdä myös varusteita. Ma-
teriaalitilaukset tehdään infotilaisuudessa 
24.1. Kurssi la-su 8.-9.2. Kurssi on tar-
koitettu lapsi/ aikuinen-parille, vain yksi 
maksu/pari.

1104136  MUOTOILUBETONIN UUDET 
MAHDOLLISUUDET

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
la-su 10.00-15.00
Katja Räikkälä
8.-15.2.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18

Kurssin aikana valmistetaan muotoilta-
vasta betonista joko käyttö- tai koriste-
esineitä. Muotoilubetoni on koostumuk-
seltaan kuin keramiikkasavi, mutta sitä ei 
tarvitse polttaa. Se kestää myös ulkona ja 
on kolme kertaa vahvempaa kuin taval-
linen betoni. Muotoilubetonista voi muo-
toilla esimerkiksi puutarhatontun, lintujen 
juoma-altaan tai veistoksen. Pinnan voi 
koristella joko mosaiikilla tai maalaamalla. 
Runko valmistetaan joko styroksista tai 
kanaverkosta ja sen päälle muotoillaan 
betoni. Opettajalta voi hankkia muotoilu-
betonin, mosaiikit ja maalit. Kurssi la-su 
8.-9.2. ja la 15.2. Lisätietoja Katja Räikkä-
lä puh 044-3396000

1104137  NÄPPÄRÄ-KERHO 
6-7-VUOTIAILLE

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ke 15.30-17.00
Sari Tyrkkö 4.9.-27.11.2019

15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 24 / 26

Näppärä-kerhossa suunnitellaan ja val-
mistetaan persoonallisia käsitöitä. Mate-
riaaleihin ja erilaisiin tekniikoihin tutustu-
taan monipuolisesti. Tutuksi tulee vaikka-
pa ompelu, kankaan kuviointi, huovutus, 
erilaiset lankatyöt. Tule mukaan oppi-
maan uusia taitoja mukavassa seurassa. 
Materiaalimaksu sisältyy kurssihintaan.

TANSSI
1105101  PARITANSSIN ALKEET

Jaakkola, Lennon talo to 18.00-19.30
Tarja Nieminen 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Hanki hyvä tanssitaito! Kurssilla saat 
paritanssin tärkeät perusteet vankaksi, 
jonka jälkeen voit jatkaa tanssimista joko 
harrastuksena tai vain omaksi iloksi muu-
allakin. Kurssilla etenemme rauhalliseen 
tahtiin ja aloitamme yleisimmistä tanssi-
rytmeistä. Sopii myös oivallisesti tanssi-
taitosi kertaamiseen. Voit tulla myös ilman 
paria. Sisäjalkineet (ei korkokenkiä) ja 
vesipullo. Opettaja antaa tietoa jalkineista 
kurssin alettua. Mahdollisuus kahvitteluun 
tauolla.

1105102  PARITANSSIN ALKEIDEN 
KERTAUSKURSSI

Jaakkola, Lennon talo to 19.45-21.15
Tarja Nieminen 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kurssi etenee hieman nopeammin kuin 
edellinen. Alkeiskurssi sopii lämmitte-
lytunniksi tälle kurssille osallistujille. 
Kertaamme paritanssista tärkeitä asioita. 
Tanssimme erilaisia tanssirytmejä myös 
latino-ja kädenalitansseja. Myös kurssi-
laisten toiveita kuunnellaan. ”Tanssi on 
mahtava taiteenlaji, koskaan et ole val-
mis.” Mahdollisuus kahvitteluun tauolla.
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1105103  LASTEN TANSSI 4-6 VUOTIAILLE
Uusi kurssi!
Keskustan koulu, sali pe 17.00-17.45
Henna Nurmela 6.9.-29.11.2019
17.1.-24.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 13

Liikumme ja tanssimme mielikuvien avul-
la. Opimme hahmottamaan omaa keho-
amme, tunnistamaan rytmejä, kommu-
nikoimaan ja toimimaan osana ryhmää. 
Tarkoituksena on tuottaa lapselle iloa 
tanssin avulla ja auttaa lasta luovuuden 
löytämiseen tanssin keinoin.

1105104  NYKYTANSSI  
ALAKOULUIKÄISILLE
Uusi kurssi!
Keskustan koulu, sali pe 18.00-18.45
Henna Nurmela 6.9.-29.11.2019
17.1.-24.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 13

Nykytanssi on alakouluikäisten oma tunti, 
jossa luomme omia koreografioita, har-
joittelemme ryhmätanssia ja kehitämme 
omaa liikeilmaisuamme. Ei hankalia as-
kelsarjoja eikä vaadi aiempaa tanssiosaa-
mista - tärkeintä on löytää iloa tanssin ja 
kehollisuuden kautta!

1105105  SENIORITANSSI
Keskustan koulu, sali, Opintosetelikurssi!
ti 18.00-18.45 Maiju Kujanpää 
10.9.-26.11.2019 14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Rentoja seuratansseja erilaisten musiik-
kien tahtiin. Tanssit koostuvat toistuvista 
askelsarjoista, jotka on helppo omaksua. 
Paria ei tarvitse.

SANATAIDE
1106101  ELÄMÄKERTAKIRJOITELMAN 
LAADINTAA

Parkanon kirjasto ti 14.00-16.15
Sirpa Viljamaa 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 39 / 39

Oletko pohtinut oman tai sukulaisesi elä-

mäntarinan tai tapahtumajakson tallenta-
mista kirjoittamalla? Kurssilla työstetään 
elämäkertakirjoitelmaa kohti kokonai-
suutta edeten omaan tahtiin. Ryhmässä 
luodaan luottamuksellista vuorovaikutusta 
ja annetaan mahdollisuus palautteeseen 
toisten tekstejä lukemalla. Tarinoita jaka-
malla saadaan omaa kerrontaa jalostu-
maan.

KIELET
1201101  SUOMEN KIELEN ALKEIDEN 
JATKOKURSSI

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ti 18.35-20.05 Opintosetelikurssi!
Virpi Lohikoski 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Jatkamme oppikirjasta Oma suomi 1. 
Kurssilla opitaan uusia sanoja ja puhu-
maan erilaisissa tilanteissa. Myös kieliop-
pia opiskellaan.

1201102  SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ti 17.00-18.30
Virpi Lohikoski 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Jatkamme oppikirjasta Oma suomi 2. 
Kurssilla puhutaan paljon, luetaan ja 
kuunnellaan suomea. Myös kielioppia 
opiskellaan.

1202104  DESTINATIONS 3
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 18.00-19.30 Anne Luomansuu 
5.9.-28.11.2019 16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Tervetuloa opiskelemaan englantia Desti-
nations 3-kirjan parissa. Opimme arkielä-
mässä ja matkoilla tarvittavaa englantia. 
Tunneilla runsaasti ääntämis- ja puhe-
harjoituksia. Etenemme rauhallista tahtia. 
Kurssi sopii muutaman vuoden englantia 
opiskelleille ja kertaajille. Oppikirja Desti-
nations 3. Welcome!
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1203101  ENGLANNIN JATKOKURSSI
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ti 17.30-19.00
Anna-Riitta Riihimäki 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Jatkamme viime lukuvuonna aloitta-
maamme oppikirjaa Stepping Stones 1. 
Voit osallistua kurssille, vaikka et olisi 
ollut mukana aiemmilla kursseilla, kunhan 
olet opiskellut englantia jonkin verran. 
Keskitymme arkielämässä tarvittavaan 
englantiin ja kertaamme jo opittua matkai-
lu- ja ruokasanastoa sekä teemme suul-
lisen kielenkäytön harjoituksia. Kurssin 
tarkempaa sisältöä muutetaan ja täyden-
netään aina kurssilaisten omien toiveiden 
mukaisesti. Oppikirja Stepping Stones 1

1203102  STEPPING STONES
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 16.30-18.00
Anne Luomansuu 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Keskitason kurssi sopii englannin keskei-
set perusrakenteet opiskelleille ja kertaa-
jille. Vahvistamme kielitaidon kaikkia osa-
alueita, mutta erityisesti harjoittelemme 
omakohtaista kielen käyttämistä käytän-
nönläheisten aihepiirien parissa. Samalla 
tutustumme lähemmin englantia puhuvien 
maiden kulttuureihin kurssilaisten omien 
toiveiden ja kiinnostuksen mukaan. Jat-
kamme oppikirjasta Stepping Stones 2. 
Welcome!

1203103  ENGLANTIA EDISTYNEILLE
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 18:30-20:00
Seija Virkkala 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Tule ylläpitämään ja vahvistamaan kie-
litaitoasi hyvässä seurassa. Kurssi sopii 
englantia jo pidempään opiskelleille. 
Aihealueet ovat ajankohtaisia ja moni-
puolisia. Vaihtelevat suulliset ja kirjalliset 

tehtävät tukevat arkielämän kielenkäyttö-
tilanteita ja kartuttavat sanavarastoa. Op-
pikirja Catching Up- English for conversa-
tion classes (Finn lectura). Jatkamme 1. 
aiheteeman kappaleesta 4. Welcome!

1206102  VENÄJÄN ALKEIDEN 
JATKOKURSSI

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 18:40-20:10
Galina Luosalo 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kurssi on jatkoa viime vuoden venäjän 
kielen alkeet-kurssille. Kurssi sopii opis-
kelijoille, jotka osaavat jo kyrillisiä aak-
kosia. Jatkamme Mozno 1- kirjaa kappa-
leesta 4, alussa lyhyt kertaus.

1206103  VENÄJÄN JATKOKURSSI
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
to 17.00-18.30
Galina Luosalo 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kurssi sopii edistyneille venäjää opiskel-
leille. Oppikirja Saljut 2, jatkamme kappa-
leesta 9. Alussa lyhyt kertaus. Kurssin ai-
kana jatkamme tutustumista venäläiseen 
kulttuuriin ja ruokaan sekä saamme lisää 
tietoa Venäjän historiasta, kirjallisuudesta, 
musiikista ja maantieteestä.

1207102  ESPANJA
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
ke 18.00-19.30
Katriina Salminen 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Jatkamme Buenas Migas 2 -kirjan kap-
paleesta 2. Kertaamme perfektin ja tutus-
tumme preteritiin ja imperfektiin. Aihepii-
rejä ovat mm. asuminen, työ ja opiskelu. 
Kurssi sopii espanjan perustiedot hallitse-
ville tai kieltä pari vuotta opiskelleille.
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TIETOTEKNIIKKA
3401101  TIETOKONEEN KÄYTÖN 
PERUSKURSSI

Setlementtikeskus Parkanopirtti 
ma 16.00-17.45
Raili Haapala 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kurssilla opiskellaan tietokoneohjelmien 
käyttöä kurssilaisten toiveiden mukaan 
sekä internetin ja sähköpostin peruskäyt-
töä. Aikaisempaa kokemusta tietokoneen 
käytöstä ei tarvitse olla. Käytettävissä on 
7 kappaletta kosketusnäytöllisiä tietoko-
neita. Kurssilla voi käyttää myös omaa 
tietokonetta. Kurssi toteutetaan Petäjä-
opiston sekä Parkanon Setlementti ry:n 
kanssa. 

3401102  TIETOKONEEN KÄYTÖN 
JATKOKURSSI

Setlementtikeskus Parkanopirtti 
ma 18.00-19.45 Opintosetelikurssi!
Raili Haapala 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kurssilla käsitellään ajankohtaisia tietoko-
neen ja puhelimen käyttöön liittyviä asioi-
ta kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssi 
sopii esim. aikaisemmin mukana olleille ja 
alkeet hallitseville henkilöille. Ilmoittautu-
minen alkaa 14.8.2019 8:00:00

3401103  TIETOTEKNIIKAN JATKOKURSSI
Parkanon opintotalo 
to 13.00-15.00
Jyrki Käppi 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on 
jo jonkin verran kokemusta tietokoneen 
käytöstä.

3401104  OMA TIETOKONE HALTUUN
Pohjois-Parkanon kylätalo ti 18.00-19.30
Jyrki Käppi 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kurssille voi tuoda mukaan oman tieto-
koneen. Kurssilla käsitellään tietokoneen 
käyttöön liittyvä käytännön asioita osal-
listujien toiveiden mukaan. Aiheita voi 
olla käyttöjärjestelmän ylläpito ja huolto, 
Internetin ja sähköpostin käyttö ja erilai-
set sovellusohjelmat sekä tietokoneen ja 
oheislaitteiden hankinta Käytettävissä on 
myös opiston koneita.

3401105  TIETOTEKNIIKAN TUPAILLAT 
Kovesjoen kylätalo ke 16.00-18.30
Raili Haapala 23.10.-27.11.2019 
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 18

Kurssilla opiskellaan tietokoneohjelmien 
käyttöä kurssilaisten toiveiden mukaan 
sekä internetin ja sähköpostin peruskäyt-
töä. Aikaisempaa kokemusta tietokoneen 
käytöstä ei tarvitse olla. Käytettävissä on 
7 kosketusnäytöllisiä tietokoneita. Kurssil-
la voi käyttää myös omaa tietokonetta.

HYVINVOINTI
8301102  KUNTOLIIKUNTA

Erkala, Kuivasjärvi ma 18.15-19.00
Sari Sammatti 2.9.-25.11.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Perusliikuntaa musiikin tahtiin, erilaisilla 
välineillä saadaan tunneille vaihtelua. 
Tunnit sisältävät helppoja venytyksiä, 
otathan mukaan alustan.

8301103  KUNTOLIIKUNTA
Pontevan talo ti 11.00-11.45
Sari Sammatti 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Terveysliikuntaa ja kunnon kohotusta 
reippaan musiikin tahdissa. Ota mukaan 
alusta ja iloinen mieli!

8301104  KUNTOLIIKUNTA
Vahojärven leirikeskus ti 18.45-19.30
Sari Sammatti 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15
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8301105  KUNTOLIIKUNTA
Jaakkola, Lennon talo ke 18.00-18.45
Sari Sammatti 4.9.-27.11.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

8301106  LEMPEÄT LEIDIT
Pontevan talo to 11.15-12.00
Sari Sammatti 5.9.-28.11.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Kevyttä liikuntaa rauhallisen musiikin tah-
tiin. Erilaisilla välineillä saadaan tunneille 
vaihtelua sekä liikkeet on helppoja toteut-
taa. Tunnit sisältää helppoja venytyksiä, 
otathan mukaan alustan.

8301107  MATALAN KYNNYKSEN 
LIKUNTAA

Jaakkola, Lennon talo to 16.15-17.00
Tarja Nieminen 5.9.-28.11.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Liikunnallinen tunti rauhalliseen tahtiin. 
Lämmittelyt joko istuen tai seisten. Help-
poja askelluksia/askeleita musiikkiin ja 
lyhyt loppuvenyttelyosuus.

8301108  KUNTOLIIKUNTA
Pohjois-Parkanon koulu su 12.15-13.15
Tarja Mantere 8.9.-1.12.2019
12.1.-3.5.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 15 / 15

Peruskunnon kohotusta musiikin tahdissa

8301109  KUNTOLIIKUNTA
Lapinnevan entinen koulu ke 18.00-18.45
Lotta Kärkölä 4.9.-27.11.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 13 / 15

8301110  KUNTOLIIKUNTA
Kovesjoen kylätalo ke 19.15-20.00
Lotta Kärkölä 4.9.-27.11.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 13 / 15

8301112  IKILIIKKUJIEN VOIMAKURSSI
Pestis, kuntosali ti 10.00-11.00
Eija Suvio 24.9.-3.12.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 35 € Oppitunteja 13 / 20

Tuntiin sisältyy alkulämmittely, ohjattu 
voimaharjoittelu kuntosalin laitteilla ja lop-
puverryttely. Voimaharjoittelun aloittami-
selle ei ole yläikärajaa. Voimaharjoittelun 
lisää iäkkäiden lihasvoimatasoa. jopa yli 
90 -vuotiailla henkilöillä. Voimaharjoittelun 
ansiosta kävelynopeus kasvaa, kulku 
portaissa paranee ja yleinen fyysisen ak-
tiivisuuden taso lisääntyy. Heikentynyttä 
tasapainokykyä voidaan myös parantaa 
voimaharjoittelulla.

8301113  OHJATTUA 
KUNTOSALITOIMINTAA ALKEISRYHMÄ

Pestis, kuntosali to 11.00-12.30
Eija Suvio 26.9.-5.12.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 37 € Oppitunteja 20 / 30

Tuntiin sisältyy alkulämmittely, ohjattu 
kuntosaliharjoittelu kuntosalin laitteilla ja 
loppuverryttely. Alku- ja loppuverryttely 
tehdään kurssin alussa ohjatusti, kurssin 
edetessä omaehtoisesti. Tunnin aikana 
kuntosaliohjaaja neuvoo ja ohjaa laittei-
den käytössä. Kurssi on tarkoitettu aloit-
televille kuntoilijoille. Kurssilla edetään 
alkeista lähtien rauhalliseen tahtiin. 

8301114  OHJATTUA 
KUNTOSALITOIMINTAA

Pestis, kuntosali to 17.00-18.00
Eija Suvio 26.9.-5.12.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 35 € Oppitunteja 13 / 20

Tuntiin sisältyy alkulämmittely, ohjattu 
kuntosaliharjoittelu kuntosalin laitteilla ja 
loppuverryttely. Alku- ja loppuverryttely 
tehdään kurssin alussa ohjatusti, kurssin 
edetessä omaehtoisesti. Tunnin aikana 
kuntosaliohjaaja neuvoo ja ohjaa laittei-
den käytössä. 
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8301116  OHJATTUA 
KUNTOSALITOIMINTAA RYHMÄ 2

Pestis, kuntosali ke 10.00-11.00
Eija Suvio 25.9.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 35 € Oppitunteja 13 / 20

Tuntiin sisältyy alkulämmittely, ohjattu 
kuntosaliharjoittelu kuntosalin laitteilla ja 
loppuverryttely. Alku- ja loppuverryttely 
tehdään kurssin alussa ohjatusti, kurssin 
edetessä omaehtoisesti. Tunnin aikana 
kuntosaliohjaaja neuvoo ja ohjaa laittei-
den käytössä.

8301117  OHJATTUA 
KUNTOSALITOIMINTAA RYHMÄ 3

Pestis, kuntosali ti 11.15-12.15
Eija Suvio 24.9.-3.12.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 35 € Oppitunteja 13 / 20

Tuntiin sisältyy alkulämmittely, ohjattu 
kuntosaliharjoittelu kuntosalin laitteilla ja 
loppuverryttely. Alku- ja loppuverryttely 
tehdään kurssin alussa ohjatusti, kurssin 
edetessä omaehtoisesti. Tunnin aikana 
kuntosaliohjaaja neuvoo ja ohjaa laittei-
den käytössä.

8301118  ÄIJÄVOIMAA
Pestis, kuntosali ti 17.00-18.00
Jukka Suvio 24.9.-3.12.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 35 € Oppitunteja 13 / 20

Miehille tarkoitettu ohjattu kuntosaliryh-
mä. Tuntiin sisältyy alkulämmittely, ohjattu 
kuntosaliharjoittelu kuntosalin laitteilla ja 
loppuverryttely. Alku- ja loppuverryttely 
tehdään kurssin alussa ohjatusti, kurssin 
edetessä omaehtoisesti. Tunnin aikana 
kuntosaliohjaaja neuvoo ja ohjaa laittei-
den käytössä.

8301119  ÄIJÄVOIMAA 2
Pestis, kuntosali ke 16.30-17.30
Jukka Suvio 25.9.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 35 € Oppitunteja 13 / 20

Miehille tarkoitettu ohjattu kuntosaliryh-
mä. Tuntiin sisältyy alkulämmittely, ohjattu 
kuntosaliharjoittelu kuntosalin laitteilla ja 
loppuverryttely. Alku- ja loppuverryttely 
tehdään kurssin alussa ohjatusti, kurssin 
edetessä omaehtoisesti. Tunnin aikana 
kuntosaliohjaaja neuvoo ja ohjaa laittei-
den käytössä.

8301120  VESIJUMPPA, A
Pesti, Parkanontie 45 ma 11.00-11.45
Sari Sammatti 2.9.-25.11.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 12 / 15

Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahtiin. 
Erilaisilla välineillä saadaan vaihtelua 
sekä eri lihasryhmiä aktivoitua.

8301121  VESIJUMPPA, B
Pesti, Parkanontie 45 ma 11.50-12.35
Sari Sammatti 2.9.-25.11.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 12 / 15

8301122  VESIJUMPPA C
Pesti, Parkanontie 45 ke 11.00-11.45
Sari Sammatti 4.9.-27.11.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 12 / 15

8301123  VESIJUMPPA, D
Pesti, Parkanontie 45 ke 11.50-12.35
Sari Sammatti 4.9.-27.11.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 12 / 15

8301124  VESIJUMPPA E
Pesti, Parkanontie 45 ke 12.40-13.25
Sari Sammatti 4.9.-27.11.2019
13.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 12 / 15

Parkanon vesiliikuntaryhmien kurssi-
maksut sisältävät 15 € allasmaksun.
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8301125  AQUABIC-VESIKUNTOILU JA 
VESIJUOKSU

Pesti, Parkanontie 45 ma 18.30-19.30
Tarja Mantere 2.9.-25.11.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 16 / 15

Reipasta vesiliikuntaa musiikin parissa, 
jossa mukana vesijuoksu. Tehotreeni 
aerobisen liikunnan ja kuntoilun ystäville.

8301126  AEROBIC JA OHJATTU 
KUNTOSALITREENI

Pestis, kuntosali to 18.30-20.00
Tarja Mantere 5.9.-28.11.2019
16.1.-7.5.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 24 / 30

Tehokasta peruskunnon kohotusta! 
Alussa reipas aerobinen lämmittely, si-
sältäen lihaskunto-osuuden tehostettuna 
käsipainoilla ja kuminauhoilla. Ohjattu 
kuntosalitreeni ja lopussa venyttelyt. Pir-
teä alkupotku hyvän lihaskunnon ylläpitä-
miseen! Sisältäen myös painonhallintaa 
ja ravintotietoutta. Reipas mieli ja oma 
jumppamatto mukaan!

8301127  SATUJUMPPA
Uusi kurssi!
Pohjois-Parkanon kylätalo ti 10.00-10.45
Henna Nurmela 3.9.-26.11.2019
14.1.-26.5.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Satujumppa alle kouluikäisille lapsille. 
Leikkeihin ja liikuntaan tutustumista sa-
tujen siivittämänä. Tärkeintä on yhdessä 
liikkuminen leikinomaisesti. Joustavat 
sisäliikuntavaatteet, sisätossut ja juoma-
pullo mukaan, voi liikkua myös paljain 
jaloin. Ryhmään osallistutaan iästä riippu-
en yksin tai oman aikuisen kanssa.

8301128  XXL-DANCE
Uusi kurssi!
Keskustan koulu, sali ma 18.00-19.30
Anne Göös-Leppänen 2.9.-25.11.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

XXL-Dance® on liikuntamuoto naisille, 
joiden BMI on 30 tai yli ja jotka haluavat 
tanssia ilman “pakko liikkua” -fiilistä ja 
ryppyä otsassa. XXL-Dance® on matalan 
kynnyksen liikuntaa, joka sopii monille. 
Mitään ei tarvitse osata valmiiksi ja teke-
misestä nauttiminen on tunnin pääasia. 
XXL-Dance® -tunti pitää sisällään lämmit-
telyn, koreografiallisia biisejä, itseilmaisua 
tanssien sekä jäähdyttelyn ja lyhyen 
venyttelyn. XXL-Dance® ei pyri painonpu-
dotukseen vaan liikkumisesta, musiikista 
ja omasta kehosta nauttimiseen. Tunnilla 
ei myöskään lasketa kalorikulutusta, ver-
tailla tai arvostella, vaan fiilistellään, kan-
nustetaan ja iloitaan onnistumisista.

8302101  JOOGA, A
Parkanon terveyskeskus ma 18.00-19.30
Maarit Huttula 2.9.-25.11.2019
13.1.-27.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Jooga on kaiken ikäisille ja kuntoisille 
sopiva harjoitusmenetelmä, missä yksin-
kertaisin liikkein pehmeästi venytellen 
pyritään hellittämään ja rentouttamaan 
erityisesti selkä ja hartianseutu. Lämmin 
joustava asu päälle ja mukaan oma alus-
ta.

8302102  JOOGA, B
Parkanon terveyskeskus to 18.00-19.30
Maarit Huttula 5.9.-28.11.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Jooga on kaiken ikäisille ja kuntoisille 
sopiva harjoitusmenetelmä, missä yksin-
kertaisin liikkein pehmeästi venytellen 
pyritään hellittämään ja rentouttamaan 
erityisesti selkä ja hartianseutu. Lämmin 
joustava asu päälle ja mukaan oma alus-
ta.
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8302103  HYVÄÄ OLOA LIIKUNNASTA
Lukion monitoimisali ma 19.30-20.15
Sari Sammatti 2.9.-25.11.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Kurssilla saa hyvää oloa erilaisista liikun-
ta muodoista, sauvakävelyllä käenkosken 
maisemista, kuntojumpalla saadaan läm-
min hyvä olo sekä venytellään lihaksia.

8302104  TAI CHI
Uusi kurssi!
Keskustan koulu, sali to 18.00-19.30
Hans Koskinen 5.9.-28.11.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Tai Chi on henkistä ja fyysistä tasapainoa 
kehittävä laji. Ota mukaan joustavat vaat-
teet. 

8302105  ALEXANDER-TEKNIIKKAA 
ARKEEN!

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 
la 10:00-16:15 su 10:00-15:30
Turo Vuorenpuro 2.-3.11.2019
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 13

Kärsitkö niska- ja hartiakivuista, selkäki-
vuista tai stressioireista? Rasittaako is-
tumatyö? Tuntuuko liikkuminen vaikealta 
ja raskaalta? Tule tutkimaan oman keho-
mielesi toimintaa Alexander-tekniikan 
avulla ja löydä parempi toimintakyky ar-
jessa! Ota oma alusta mukaan..

8302106  ITSETUTKIMUS
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 
la 10:00-16:15 su 10:00-15:30
Turo Vuorenpuro
18.-19.1.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 13

Kärsitkö stressistä? Etsitkö mielenrau-
haa? Haluatko vapautua? Tämä kurssi 
paljastaa, kuinka vapautuminen stressis-
tä, tyytymättömyydestä, ahdistuksesta, 
masennuksesta jne. ei vaadi välttämättä 
mitään muuta kuin sen, että pysähdyt, 
tutkit ja oivallat, että et ole oikeasti se, 
kuka uskot olevasi.
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1103205  TAIDEKURSSI LUOVAT, 
6-10-VUOTIAILLE
Uusi kurssi!
Kihniön yhtenäiskoulu ti 16.30-18.00
Taideryhmä Holo 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

1103206  TAIDEKURSSI LUOVAT, 
11-16-VUOTIAILLE

Uusi kurssi!
Kihniön yhtenäiskoulu ti 18.00-19.30
Taideryhmä Holo 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kurssilla taiteillaan luovasti tutustuen 
maalaukseen piirtämiseen ja tuunauk-
seen. Hyppää värikkääseen maailmaan 
ja löydä mukava harrastus. Kurssia ohjaa 
vaihtuvin aihein Taideryhmä Halo: Petra 
Hulkkonen, Mervi Yli-Lankoski ja Mira 
Koskinen

1104207  KUDOTAAN KAUNISTA KOTIIN
Taitotalo Puumila ma 18.00-20.30
Opintosetelikurssi!
Anne Vaviolahti 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssit on tarkoitettu kaikille kudonnasta 
kiinnostuneille, myös vasta-alkajille. Ku-
dotaan erilaisia käyttö- ja sisustustekstii-
lejä.

1104208  PUUTYÖT
Kihniön yhtenäiskoulu ma 17.30-20.45
Reijo Nevanperä 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 48 / 52

Kehitetään kädentaitoja, suunnitellaan ja 
toteutetaan omia töitä.

1102201  TEATTERI HULVATON 
7-12-VUOTIAILLE

Kihniön yhtenäiskoulu ke 17.00-17.45
Henna Nurmela 4.9.-27.11.2019
15.1.-22.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 12 / 13

Kurssi on suunnattu alakouluikäisille lap-
sille, joita kiinnostaa teatteri, leikkiminen 
ja pelit. Leikimme teatterileikkejä, opim-
me pelaillessa ryhmätaitoja ja pidämme 
hauskaa. Valmistamme myös ryhmässä 
pieniä esityksiä. Mitään aiempaa koke-
musta ei tarvita - innokas asenne riittää!

1102202  AIKUISTEN TEATTERIRYHMÄ
Kihniön yhtenäiskoulu 
ke 18.00-19.30, 18.00-20.30
Henna Nurmela 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 39

Kurssilla teemme erilaisia ilmaisutaidon 
harjoituksia ja tutustumme niiden avulla 
näyttelijäntyön perusteisiin yhdessä ko-
keillen ja kokien. Tavoitteena on oman 
ilmaisutaidon kehittäminen. Syyskaudella 
käymme läpi yleistä esiintymiskoulutusta 
ja itseilmaisua, kevätkaudella valmistam-
me näytelmän. Kevätkausi 42 e.

1103204  KUVATAIDE
Kihniön yhtenäiskoulu 
ma 18.00-20.30
Jorma Matikainen 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssi on tarkoitettu sekä vasta-alkajille 
että pitempään harrastaneille. Työsken-
nellään eri tekniikoilla ja pääasiassa kurs-
silaisten omia aiheita käyttäen.
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3401203  JOKANAISEN JA JOKAMIEHEN 
ATK -KURSSI

Kihniön yhtenäiskoulu ti 18.00-20.30
Raili Haapala 24.9.-26.11.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 27

Kurssi käsittelee monipuolisesti tietotek-
niikan arkipäivän käyttöä. Aiheina mm. 
Windows 10 käyttöjärjestelmä tietoko-
neessa, puhelimessa ja tabletissa sekä 
tiedon hallinta, tallentaminen, järjestämi-
nen ja jakaminen. Tutustutaan internettiin, 
sähköpostiin, sosiaaliseen mediaan, kart-
taohjelmiin ja verkkokauppaan. Harjoitel-
laan valokuvien peruskäsittelyä, tallenta-
mista, jakamista ja kuvakirjan tekemistä. 
Tunneilla ratkotaan myös opiskelijoiden 
kohtaamia tietotekniikan pulmia. Kurssilla 
voi käyttää myös omaa tietokonetta.

8301211  SATUJUMPPA 3-4-VUOTIAILLE
Kihniön yhtenäiskoulu ti 17.00-17.45
Henna Nurmela 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

8301212  SATUJUMPPA 5-6-VUOTIAILLE
Kihniön yhtenäiskoulu ti 18.00-18.45
Henna Nurmela 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Leikkeihin ja liikuntaan tutustumista sa-
tujen siivittämänä. Tärkeintä on yhdessä 
liikkuminen leikinomaisesti. Joustavat si-
säliikuntavaatteet, sisätossut ja juomapul-
lo mukaan, voi liikkua myös paljain jaloin. 
Osallistua voi yksin tai aikuisen kanssa.

8301213  VESIJUMPPA A
Kihniön terveys- ja palvelukeskus 
ke 15.30-16.15
Sari Sammatti 4.9.-27.11.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 37 € Oppitunteja 12 / 15

8301214  VESIJUMPPA B
Kihniön terveys- ja palvelukeskus 
ke 16.20-17.05
Sari Sammatti 4.9.-27.11.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 37 € Oppitunteja 12 / 15

Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahtiin. 
Tunnilla tehtävät liikkeet vahvistavat koko 
kehoa ja kohottavat kuntoa.

8301215  AQUABIC-VESIKUNTOILU 
JA VESIJUOKSU

Kihniön terveys- ja palvelukeskus 
su 16.30-17.15
Tarja Mantere 8.9.-1.12.2019
19.1.-3.5.2020
Kurssimaksu 37 € Oppitunteja 12 / 15

Reipasta vesiliikuntaa musiikin parissa, 
jossa mukana vesijuoksu. Tehotreeni 
aerobisen liikunnan ja kuntoilun ystäville.

8301216  VESIKUNTOILUA  
JA -JUOKSUA NAISILLE

Kihniön terveys- ja palvelukeskus 
su 14.15-15.00
Tarja Mantere 8.9.-1.12.2019
19.1.-3.5.2020
Kurssimaksu 37 € Oppitunteja 12 / 15

Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahdissa. 
Sopii kaikille kunnostaan huolehtiville.

8301217  VESIKUNTOILUA  
JA -JUOKSUA MIEHILLE

Kihniön terveys- ja palvelukeskus 
su 15.15-16.00
Tarja Mantere 8.9.-1.12.2019
19.1.-3.5.2020
Kurssimaksu 37 € Oppitunteja 12 / 15
Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahdissa. 
Sopii kaikille kunnostaan huolehtiville mie-
hille

8301218  SENIORIJUMPPA
Kihniön yhtenäiskoulu ti 15.45-16.30
Sari Sammatti 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Venyttelyä ja kevyttä liikuntaa.
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8301219  KUNTOLIIKUNTA
Linnankylän asema Opintosetelikurssi
ti 17.00-17.45 Sari Sammatti 
3.9.-26.11.2019 14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15
Terveysliikuntaa ja kunnon kohotusta reip-
paan musiikin tahdissa. Ota mukaan alus-
ta ja iloinen mieli!

8301220  AEROBIC JA OHJATTU 
KUNTOSALITREENI

Kihniön yhtenäiskoulu ke 19.00-20.30
Tarja Mantere 4.9.-27.11.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Rasvanpolttoa ja peruskunnon kohotusta! 
Alussa aerobinen lämmittely, sisältäen 
lihaskunto-osuuden tehostettuna painoilla 
ja kuminauhoilla. Ohjattua kuntosalitree-
nausta ja lopussa venyttelyt. Hyvä alku-
potku kuntosalitreenauksen aloittamiseen 
tai lihaskunnon ylläpitämiseen!

8301221  AEROBIC- KUNTOLIIKUNTA
Kihniön yhtenäiskoulu ti 18.30-19.15
Tarja Mantere 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 12 / 15

Aerobista kuntojumppaa painojen kanssa 
ja ilman, innostavan musiikin tahdissa. 
Sopii kaikille kunnostaan huolehtiville, 
myös aloittelijoille. Helposti opittavat as-
kelsarjat ja kunto nousee kohisemalla!

8301222  ÄIJÄJUMPPAA 
VARTTUNEEMMILLE MIEHILLE

Kihniön yhtenäiskoulu to 18.00-19.30
Jyrki Järventausta 5.9.-28.11.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Kurssin aikana perehdytään erilaisiin pal-
lolajeihin mm. kori- ja lentopallo. Lisäksi 
tutustutaan kuntopiiri- / kuntosaliharjoitte-
luun ja lihasvenyttelyihin.

8302223  JOOGAA TERVEYDEN 
YLLÄPITÄMISEKSI

Kihniön yhtenäiskoulu to 19.00-20.30
Satu Rantala 5.9.-28.11.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Kurssilla harjoitukset tehdään lempeästi 
omaa kehoa kuunnellen, omia rajoja kun-
nioittaen. Siksi harjoitukset sopivat kaikille 
kehotyypeille. Ota mukaan joustava, mu-
kava asu, jooga-alusta (makuualustakin 
käy) ja kevyt (fleece) peitto. Löydät itses-
täsi aitoa elinvoimaa jokaiseen päivääsi. 

Ilmoittautuminen alkaa  
ke 14.8.2019 kello 8:00

Voit ilmoittautua netissä 
https://opistopalvelut.fi/petaja, 
poikkeamalla toimistoomme 

ma-pe klo 9-15 tai puhelimitse 
044 045 5510 tai 044 5800 520

Löydät käsityökoulu Näppärän 
Kihniön kurssitiedot sivulta 9
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TEATTERI
1102301  AIKUISTEN OIKEESTI

Kankaanpää-sali ti 18:00-20.30
Jari Hiltunen 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Aikuisten teatteriryhmä tarjoaa mahdolli-
suuden itseilmaisun ja luovuuden kehittä-
miseen esittävän taiteen kautta. Ryhmä 
tutustuu klassisen teatterin tekemisen 
lisäksi soveltavan teatterin menetelmiin 
kuten devising -työtapoihin ja yhteisöteat-
teriin. Aikaisempaa teatterin tuntemusta 
ei tarvita - kukin työskentelee omalla per-
soonallaan! Kokoonnumme tiistai-iltaisin.

KUVATAITEET
1103312  LASTEN KESÄKURSSI, 7-12 V.

Keltainen talo 2. krs ma-pe 10.45-14.15
Emilia Male 1.-5.6.2020
Kurssimaksu 35 € Oppitunteja 20

Perinteisellä kesäkurssilla piirretään, 
maalataan ja rakennellaan ja nautitaan 
kesästä ja luovasta tekemisestä. Sään 
salliessa työskennellään myös ulkona. 
Ota maalaukseen soveltuvat vaatteet ja 
eväät mukaan. Tervetuloa!

1103322  PIIRUSTUKSEN PAJA NUORILLE
Uusi kurssi!
Keltainen talo 2. krs to 16.00-18.15
Pia Haapala-Rauhaniemi 22.8.-5.12.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 60 € Oppitunteja 45 / 45

Tutustumme piirtämisen eri tekniikoihin. 
Kokeilemme myös helppoa grafiikkaa. 
Halutessasi voit painottua sinua kiinnos-
tavaan piirtämisen lajiin. Tule rohkeasti 
mukaan yksin tai kaverin kanssa. Mate-
riaalit sisältyvät kurssimaksuun. Opetus 
alkaa jo elokuussa. Ilmoittaudu toimistoon 
puh. 044 5800 520 tai paikan päällä.

1103319  AIKKU - TAITEEN PERUSTEITA 
AIKUISILLE

Keltainen talo 2. krs ke 18.00-20.30
Pia Haapala-Rauhaniemi, 
Harri Rauhaniemi 21.8.-4.12.2019
15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 45 / 45

Tässä ryhmässä pääset kokeilemaan 
tehtävien kautta erilaisia materiaaleja ja 
tekniikoita sekä tutustumaan ja työsken-
telemän taiteen eri osa-alueilla. Luku-
vuoden aikana tutustumme piirustuksen 
ja maalauksen sekatekniikoihin sekä 
kollaasityöskentelyyn. Tutustumme myös 
ekologiseen grafiikkaan eli myrkyttömään 
kuvan painantamenetelmään. Opettaja 
ohjaa tarvikehankinnoissa. Huom! Aloitus-
aika on jo elokuulla. Ilmoittaudu toimistol-
le p. 044 5800 520. Tervetuloa rohkeasti 
mukaan, et tarvitse aiempaa kokemusta.

1103313  SINIRINNAN TAIDETUOKIO
Rantala ke 12.00-13.30
Harri Rauhaniemi 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 45 € Oppitunteja 24 / 26

Oppilaan oma ajatusmaailma ja valmiudet 
huomioon ottaen pyritään kehittämään 
katsomisen ja näkemisen taitoa. Autetaan 
oppilasta muodostamaan havaintoja ja 
mielikuvia. Tunnit palvelevat harjaantumi-
sen ohella myös virkistävänä taidetapah-
tumana. Materiaalit sisältyy kurssimak-
suun.

1103314  TYÖHÖNVALMENNUS-
KESKUKSEN TAIDETUOKIO

Kankaanpään TyVa to 12.00-13.30
Harri Rauhaniemi 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 45 € Oppitunteja 24 / 26

Oppilaan oma ajatusmaailma ja valmiudet 
huomioon ottaen pyritään kehittämään 
katsomisen ja näkemisen taitoa. Autetaan 
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oppilasta muodostamaan havaintoja ja 
mielikuvia. Tunnit palvelevat harjaantumi-
sen ohella myös virkistävänä taidetapah-
tumana. Materiaalit sisältyvät kurssimak-
suun.

1103315  MAANANTAI-ATELJEE
Keltainen talo 2. krs ma 18.00-20.30
Pia Haapala-Rauhaniemi 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Ateljee tarjoaa omaa aikaa ja tilaa kehit-
tää omaa ilmaisua ja valitsemasi mate-
riaalin hallintaa, esim. pastelli, akvarelli, 
akryyli. Voit kokeilla myös kollaasityös-
kentelyä. Tervetuloa!

1103316  KALLIGRAFIAA 
MONIPUOLISESTI

Keltainen talo 2. krs ma 18.00-20.30
Sirpa Mäenpää 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kalligrafia on kauniisti kirjoittamista. Kurs-
silla opit sekoittamaan itse omat tekstaus-
musteesi, joilla tehdään kauniita kirjaimia 
unohtamatta kultaustekniikoita, leimasi-
mia, kuvansiirtoa ja kuvitusta, joita voit 
käyttää kortteihin, kuoriin ja papereihin. 
Kurssi sopii aloittelijoille sekä jo aiemmin 
harrastaneille. Opettajalta voi ostaa tar-
vittavat materiaalit. Soveltuu myös uusille 
oppilaille. Tervetuloa mukaan.

1103317  VARTTUNEIDEN TAIDEPAJA
Keltainen talo 2. krs ti 13.30-15.45
Opintosetelikurssi!
Pia Haapala-Rauhaniemi 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Piristä päivääsi iloisessa ja kannustavas-
sa taidepajassa. Kokeilemme yhdessä 
oppilaan valmiudet huomioon ottaen eri 
materiaaleja ja tekniikoita. Tervetuloa!

1103318  ILTAMAALARIT

Keltainen talo 2. krs ti 18.15-20.30
Pia Haapala-Rauhaniemi 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssi on tarkoitettu perustietoja piirus-
tuksen ja maalauksen aloilta hallitseville 
oppilaille. Syvennämme perustietojen ja 
-taitojen hallintaa akvarelli- ja akryylimaa-
lauksen alueelta. Työskentely on vapaa-
muotoista. Tervetuloa mukaan.

1103320  ART BOOK - VALMISTA 
OMANNÄKÖINEN KIRJA

Keltainen talo 2. krs to 18.30-21.00
Pia Haapala-Rauhaniemi, Sirpa Mäenpää 
5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Tule valmistamaan kirja, joka on valmiina 
pieni taideteos. Kirjan pohjana voit käyt-
tää vanhaa kirjaa kierrättäen tai valmistaa 
itse helpolla japanilaisella kirjansidonta-
menetelmällä oman. Voit lisätä taidekir-
jaasi tekstiä, kuvia, muotoja, mielikuvitus 
on vapaasti käytettävissä. Tervetuloa 
nauttimaan luomisen ilosta.

1103321  IKONIMAALAUS
Uusi kurssi!
Keltainen talo 2. krs to 18.30-20.45
Päivi Hieta 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Opettelemme ikonimaalauksen alkeet, 
käytämme munatemperatekniikkaa ja 
maavärejä. Mahdollisuus tutustua myös 
aidolla lehtikullalla kultaukseen. Ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla opettaja 
opastaa tarvikehankinnoissa. Tervetuloa.

1103323  SAVEA PÄIVÄAIKAAN
Rantala ma 13.00-15.30
Leena Järvinen 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 62 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssin aikana syvennetään tietoutta pin-
takoristelu- ja lasitustekniikoista. Valmis-
tamme käyttö- ja koriste-esineitä. Mahdol-
lisuus avartaa osaamistaan kokeilemalla 

Löydät kuvataidekoulu Pisaman  
Kankaanpään kurssitiedot sivulta 10
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myös dreijausta sekä maitosavustusta 
sekä siihen liittyviä tekniikoita. Keramii-
kan polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. 
Tarvikemaksu erikseen. Tervetuloa myös 
uudet oppilaat!

1103324  HYVÄN MIELEN SAVIPAJA, 
ALKEET

Rantala ma 18.00-20.30
Leena Järvinen 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 62 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat eri-
laisiin savenrakennus-, pintakoristelu- ja 
lasitustekniikoihin. Mahdollisuus kokeilla 
myös dreijausta ja maitosavustusta ja 
siihen liittyviä tekniikoita. Valmistamme 
koriste- ja käyttöesineitä. Keramiikan 
polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. Tar-
vikemaksu erikseen. Tervetuloa!

1103325  KONKAREITTEN SAVIPAJA
Rantala to 18.00-20.30
Maileena Liukkonen 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 62 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssin aikana syvennetään tietoutta 
keramiikan alalta. Mahdollisuus avartaa 
osaamistaan kokeilemalla dreijausta sekä 
maitosavustusta ja siihen liittyviä teknii-
koita. Valmistamme käyttö- ja koriste-
esineitä. Keramiikan polttomaksu sisältyy 
kurssimaksuun. Tarvikemaksu erikseen. 
Tervetuloa!

1103326  HELPPOA GRAFIIKKAA A
Uusi kurssi!
Keltainen talo 2. krs la 10.00-14.15
Pia Haapala-Rauhaniemi 28.9.-28.9.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 5

Tule tutustumaan grafiikan valmistami-
seen helpolla menetelmällä. Tässä lyhy-
essä ajassa pääset jo käsitykseen lino-
grafiikasta menetelmänä ja saat aikaan 
hienoja töitä. Voit valmistaa pienen gra-
fiikan vedossarjan tai hauskoja kortteja. 
Tervetuloa kokeilemaan. Materiaalipaketti 
sisältyy kurssimaksuun.

1103327  HELPPOA GRAFIIKKAA B
Uusi kurssi!
Keltainen talo 2. krs la 10.00-14.15
Pia Haapala-Rauhaniemi 
12.10.-12.10.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 5

Tule tutustumaan grafiikan valmistami-
seen helpolla menetelmällä. Tässä lyhy-
essä ajassa pääset jo käsitykseen lino-
grafiikasta menetelmänä ja saat aikaan 
hienoja töitä. Voit valmistaa pienen gra-
fiikan vedossarjan tai hauskoja kortteja. 
Tervetuloa kokeilemaan. Materiaalipaketti 
sisältyy kurssimaksuun.

1103328  KALLIGRAFIAN LYHYTKURSSI A
Keltainen talo 2. krs la 10.00-14.15
Sirpa Mäenpää 21.9.2019
Kurssimaksu 10 € Oppitunteja 5

Ota omaa aikaa ja tule tekemään hel-
poilla menetelmillä kalligrafiaa, esim. Ex 
Libris, käyntikortti, tyylitellyt nimikirjaimet, 
onnittelukortteja, käyttäen kirjainten lisäk-
si kuvitusta ja koristelua. Opettaja neuvoo 
hankinnoissa ja häneltä voi myös ostaa 
materiaaleja.

1103329  KALLIGRAFIAN LYHYTKURSSI B
Keltainen talo 2. krs la 10.00-14.15
Sirpa Mäenpää
8.2.-8.2.2020
Kurssimaksu 10 € Oppitunteja 5

Ota omaa aikaa ja tule tekemään hel-
poilla menetelmillä kalligrafiaa, esim. Ex 
Libris, käyntikortti, tyylitellyt nimikirjaimet, 
onnittelukortteja, käyttäen kirjainten lisäk-
si kuvitusta ja koristelua. Opettaja neuvoo 
hankinnoissa ja häneltä voi myös ostaa 
materiaaleja.

1103330  ASETELMAMAALAUKSEN 
INTENSIIVIKURSSI A
Uusi kurssi!
Keltainen talo 2. krs la 10.00-16.30
Harri Rauhaniemi 5.10.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 8

Kurssilla maalaamme havainnosta ase-
telmamaalausta opettajan ohjauksessa. 
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Maaleina akryylit ja pohjana joko paperi 
tai maalauspohja vähintään kokoa noin 
40x50cm. Ota omat välineet mukaan tai 
voit ostaa opettajalta materiaaleja. Tule 
mukaan.

1103331  ASETELMAMAALAUKSEN 
INTENSIIVIKURSSI B
Uusi kurssi!
Keltainen talo 2. krs la 10.00-16.30
Harri Rauhaniemi 23.11.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 8

Kurssilla maalaamme havainnosta ase-
telmamaalausta opettajan ohjauksessa. 
Maaleina akryylit ja pohjana joko paperi 
tai maalauspohja vähintään kokoa noin 
40x50cm. Ota omat välineet mukaan tai 
voit ostaa opettajalta materiaaleja. Tule 
mukaan.

1103332  JOULUKORTTIPAJA
Uusi kurssi!
Keltainen talo 2. krs la 10.00-14.15
Sirpa Mäenpää 9.11.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 5

Tule tekemään kauniita joulukortteja hel-
poin menetelmin, käyttäen erilaisia pai-
notekniikoita, sablunoita, värejä, tekstiä. 
Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun.

KÄDENTAIDOT
1104306  OMPELU JA TUUNAUS

Keltainen talo, käsityötupa 
to 13.00-15.30 Opintosetelikurssi!
Aino Jönkkäri 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

1104307  OMPELU JA TUUNAUS
Venesjärvi, Maamiesseurantalo 
ke 18.00-20.30
Aino Jönkkäri 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssilla opitaan vaatteen valmistami-
seen tarvittavia taitoja kuten kaavoitus, 
kuosittelu, kankaan leikkaus ja ompelu. 

Myös mahdollisuus oppia tuunaamaan 
persoonallisesti vanhoja vaatteita ym. 
Lisäksi perehdytään ompelu- ja saumaus-
koneen sekä muiden ompelussa tarvit-
tavien työvälineiden käyttöön. Toiveita 
tehtävistä töistä voi esittää ohjaajalle. Ota 
ensimmäiselle kerralle mukaan sakset, 
mittanauha, muistiinpanovälineet sekä 
mahdollisesti hankkimasi materiaalit.

1104308  NYPLÄYS
Keltainen talo, käsityötupa 
ke 17.30-20.00
Aino Santti 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

1104309  NYPLÄYS
Santaskylän kylätalo ti 18.00-20.30
Aino Santti 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Aloittajat oppivat pitsinnypläyksen perus-
lyönnit ja -kuviot pienehköjen pitsitöiden 
avulla. Tavoitteena on oppia nyplätyn 
pitsin rakenne ja harjaantua soveltamaan 
opittua omiin töihin. Taitojen kasvaessa 
aiemmin opittua sovelletaan uusissa ja 
vaikeimmissa töissä kunkin opiskelijan 
taitotason ja oman valinnan mukaan. Ta-
voitteena on saada kokonaiskuva pitsien 
tekniikasta ja erilaisista käyttökohteista. 
Opiskellaan pitsien viimeistely, kiinnitys 
ja hoito.

1104310  KUDONTA
Venesjärvi, Maamiesseurantalo 
to 18.00-20.30
Tanja Pajala 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

1104311  KUDONTA
Veneskosken koulu ma 18.00-19.30
Tanja Pajala 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kurssin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa 
kudonnan tietoja ja taitoja perustaidot jo 
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omaaville. Opitaan kudontatöiden suun-
nittelua ja kerrataan loimien rakentamista. 
Aloittajille on tavoitteena kudonnan perus-
taitojen oppiminen.

1104312  KUDONNAN JATKOKURSSI
Korvaluoman kylätalo Kuhilas 
pe 14.00-16.30
Tanja Pajala 6.9.-29.11.2019
17.1.-24.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa 
kudonnan tietoja ja taitoja perustaidot jo 
omaaville. Kerrataan kankaan rakenta-
misen perusteet. Edetään kudonnaisten 
suunnittelusta viimeistelyyn saakka.

1104313  TILKKUTYÖ JA OMPELU
Keltainen talo, käsityötupa ti 18.00-20.30
Titta Snellman 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Anna sisäisen värimaailmasi avautua, 
suunnittele, sommittele ja ompele tilkuista 
persoonallisia sisustustekstiilejä, asus-
teita, koristeita ym. Voit käyttää töihisi 
vanhoja muistorikkaita kankaita tai aivan 
uusia. Kurssilla voi myös ommella muita 
tuotteita omien tarpeiden mukaan.

1104314  NÄPPÄRÄ SENIORI
Rantala ti 10.00-12.30
Leila Lepistö ja Anne Siltanen 
3.9.-5.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Näppärä-senioreissa tutustutaan moni-
puolisesti kädentaitoihin. Tämän vuoden 
ohjelmassa on hartiahuivin neulominen, 
helmitöitä ja skräppäystä. Kurssi on suun-
nattu erityisesti työelämästä pois jääneil-
le, pohjavaatimuksia ei ole. Riittää vain 
kokeilemisen halu ja innostunut mieli. 
Uudet opiskelijat tervetulleita myös mu-
kaan! Materiaalimaksu peritään erikseen. 
Kurssin kellonajat voivat muuttua.

1104315  OPI OMPELEMAAN
Keltainen talo, käsityötupa 

ma 18.00-20.30
Titta Snellman 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssilla opitaan ompelun perusteet, om-
pelukoneen ja saumurin käyttö. Ommel-
laan helppoja vaatteita omien toiveiden 
mukaan. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille 
että kokeneemmillekin ompelijoille.

1104316  MONIPUOLISET KÄDENTAIDOT
Rantala ke 15.00-17.30
Leila Leinonen 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti 
erilaisiin kädentaitoihin osallistujien 
toiveiden sekä vuodenaikojen ja juhla-
pyhien mukaan. Ensimmäisellä kerralla 
suunnitellaan tulevaa syksyä ja tehdään 
jotain pientä mukavaa. Kurssille voit tuo-
da myös mukanasi keskeneräisiä töitä ja 
tehdä ne valmiiksi. Ota omat työvälineet 
ja materiaaleja mukaan. Opettajalta löytyy 
myös paljon materiaaleja. Tehdään kurs-
sista yhdessä mukava ja antoisa, jossa 
opitaan runsaasti uudenlaisia kädentai-
dontekniikoita. Tervetuloa mukaan!

1104317  PUIKOT HEILUMAAN
Keltainen talo ma 15.30-18.00
Titta Snellman 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Voit tulla neulomaan kahvittelun ja rupat-
telun lomassa itsellesi tai lahjaksi sukkia, 
myssyjä, lapasia, huivia... Halukkaat voi-
vat kokeilla neuletakin valmistusta. Voit 
myös jatkaa keskeneräisiä neulomuksia. 
Tule jakamaan ideoita ja tarvittaessa saa-
maan opastusta työhösi.

1104318  KAHVIPUSSITAIDETTA A
Keltainen talo, käsityötupa 
Joka toinen viikko
ke 13.30-16.30
Leila Lepistö 4.9.-27.11.2019
15.1.-8.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 28 / 28
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1104319  KAHVIPUSSITAIDETTA B
Keltainen talo, käsityötupa 
Joka toinen viikko to 18.00-21.00
Leila Lepistö 5.9.-28.11.2019
16.1.-9.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 28 / 28

Kasseja, mummolaukkuja, koruja, koreja, 
puukoreja, pannunalusia, tarjottimia, jout-
senia, joulukuusia, kaitaliinoja... Malleja 
ompelukoneella tai ilman, perinteisesti 
tai nykypäivän mukaisesti. Opettajalla 
runsaasti omia kuviomalleja ja tekniikoita, 
joissa kuviot kohdistetaan. Kuvioitten koh-
distaminen antaa uutta ulottuvuutta kahvi-
pusseiluun. Tämän päivän kahvipussityöt 
ovat näyttäviä taiteellisia luomuksia.

1104320  TAIDELASIPAJA
Rantala Joka toinen viikko
ti 17.00 - 21.00
Leila Lepistö 3.9.-26.11.2019
14.1.-7.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 35 / 35

Kurssi aloitetaan lasitöiden perusteilla 
tutustuen työvälineisiin, tekniikoihin, 
materiaaleihin ja työturvallisuusasioihin. 
Opiskellaan kuparifolio-, lyijykisko-, mosa-
iikki-, sulatus-, lasimaalaus-, hiekkapu-
hallus-, kaiverrus-, etsaus- ja lasinpuhal-
lustekniikat. Mahdollisuus tehdä koruja, 
tuikkuja, lautasia, isoja ikkunatauluja ja 
lampunvarjostimia. Valokuvat myös mah-
dollista saada mukaan lasitöihin hienoiksi 
muistoiksi jälkipolville. Opettajalta voi 
ostaa materiaaleja. Polttomaksu veloite-
taan erikseen.

1104321  KÄSSÄKERHO 6-8-VUOTIAILLE
Venesjärven koulu ma 14.15-15.45
Helena Vänttinen 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 44 € Oppitunteja 24 / 26

1104322  KÄSSÄKERHO 9-12-VUOTIAILLE
Venesjärven koulu ti 14.15-15.45
Helena Vänttinen 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 44 € Oppitunteja 24 / 26

Kässäkerhossa suunnitellaan ja valmis-

tetaan persoonallisia käsitöitä. Samalla 
opitaan ompelemaan, värjäämään, nikka-
roimaan, huovuttamaan sekä paljon muu-
ta. Tule mukaan oppimaan uusia taitoja 
mukavassa seurassa. Materiaalimaksu 
sisältyy kurssihintaan.

1104323  ENTISÖINTI JA VERHOILU A
Kankaanpään opisto ti 16.00-18.30
Päivi Hieta 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

1104324  ENTISÖINTI JA VERHOILU B
Kankaanpään opisto ti 18.30-21.00
Päivi Hieta 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

1104325  ENTISÖINTI JA VERHOILU
Korvaluoman kylätalo Kuhilas 
ke 18.00-20.30
Päivi Hieta 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssilla kunnostat omat huonekalut uu-
teen uskoon. Työn ohessa tulevat tutuiksi 
erilaiset pintakäsittely- ja verhoilumateri-
aalit sekä työkalut. Aiempaa kokemusta 
puun käsittelystä ei tarvita. Tule tutustu-
maan entisöinnin ja verhoilun kiehtovaan 
maailmaan. Lisätiedustelut Päivi/ p. 050 
5929134, paivi.hieta@wanhavakka.net.

1104326  PUU- JA METALLITYÖT
Pohjanlinnan koulun teknisen työn luokka
 to 18.00-20.30
Mikko Koivisto 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssilla perehdytään puun työstämiseen 
ja valmistetaan erilaisia tarve- ja koriste-
esineitä. Mahdollisuus myös pienten me-
tallitöiden valmistukseen. Työt suunnitel-
laan oman valinnan ja taitojen mukaan.

1104327  PUUTYÖT
Pohjanlinnan koulun teknisen työn luokka 
ti 18.00-20.30
Tapio Mustajärvi 3.9.-26.11.2019



Kankaanpää

Ka
nk

aa
np

ää

39      

14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssilla valmistetaan kodin käyttö- ja 
koriste-esineitä sekä entisöidään huo-
nekaluja. Kaikki puutöistä kiinnostuneet 
mukaan.

1104328  IKKUNANKUNNOSTUSKURSSI 
- KOHTEENA KANKAANPÄÄN VANHA 
SAIRAALA
Uusi kurssi!
Kankaanpään opisto ma 18.00-20.30
Marko Viljanen 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 38 / 39

Petäjä-opisto yhdessä Kankaanpään 
kaupungin kanssa järjestävät ikkunan-
kunnostus-kurssin, jonka kohteena on 
Kankaanpään vanha sairaala. Sairaala 
on rakennettu 1928 ja toimi siinä vuoteen 
1986. Sairaala ja neljä vuotta aiemmin 
valmistunut lääkärintalo kuuluvat olen-
naisesti Kankaanpään kaupunkikuvaan 
ja ovat viimeisiä vanhempia rakennuksia 
keskustassa. Sairaalan historiasta ja 
vanhojen ikkunoiden kunnostuksesta 
pidetään info-tilaisuus 22.8. klo 18-19.30 
Galleriassa. Mukaan toivottaisiin myös 
ihmisiä, jotka ovat aikoinaan työskennel-
leet sairaalassa. Kurssi alkaa 2.9. Kan-
kaanpään opistolla. Ikkunat kunnostetaan 
perinteiseen tapaan kittaamalla ja öljy-
maalilla maalaamalla. Tervetuloa!

1104329  RUUSUBETONI
Uusi kurssi!
Rantala ma 17.00-21.00
ti 17.00-21.00
to 18.00-20.30
la 10.00-11.30
Leila Lepistö 22.-31.8.2019
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 15

Betonityöskentely on mielenkiintoisia 
puuhaa. Jo muutamalla ruusubetonityöllä 
saat kivoja juttuja puutarhaasi tai sisus-
tukseesi. Tervetuloa ruusuilemaan! Info to 
22.8., kurssi ma-ti 26.-27.8. sekä la 31.8.

1104330  VILLAISET NALLET
Uusi kurssi!
Rantala Epäsäännöllisesti
pe 17.00-20.15, 17.00-19.30
la 10.00-14.00
Leila Leinonen 6.9.-5.10.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 25

Kurssilla tehdään vanhanajan tyylinen 
nalle alusta alkaen itsehuovutetusta vil-
lasta. Ensimmäisellä kerralla karstataan 
ja märkähuovutetaan villat ns. kankaiksi. 
Voit tuoda omia lampaan tai muun eläi-
men villoja. Tuo omat karstat ja essu 
mukanasi. Ohjaajalla on myös muutamia 
karstoja. Villoja ja muita tarvikkeita saa 
halutessa ostaa ohjaajalta. Tervetuloa 
mukavalle nallekurssille tekemään itselle 
tai lahjaksi oma villainen nalle! Ensim-
mäinen kerta Kankaanpään Opistolla, 
Ulpukka-luokka pe 6.9. klo 17 -20.15. 
Muut kokoontumiset Rantalassa pe-la 
13.-14.9., la 21.9., pe 27.9. sekä la 5.10, 
pe klo 17-19.30, la klo 10-14

1104331  PERJANTAIN 
KAHVIPUSSITAIDETTA

Keltainen talo Joka toinen viikko
pe 13.00-16.00
Leila Lepistö 6.9.-15.11.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24

Kasseja, mummolaukkuja, koruja, koreja, 
puukoreja, pannunalusia, tarjottimia, jout-
senia, joulukuusia, kaitaliinoja... Malleja 
ompelukoneella tai ilman, perinteisesti 
tai nykypäivän mukaisesti. Opettajalla 
runsaasti omia kuviomalleja ja tekniikoita, 
joissa kuviot kohdistetaan. Kuvioitten koh-
distaminen antaa uutta ulottuvuutta kahvi-
pusseiluun. Tämän päivän kahvipussityöt 
ovat näyttäviä taiteellisia luomuksia.

1104332  KLIPSUDESIGN
Keltainen talo Joka toinen viikko
ke 13.30-16.30

Löydät käsityökoulu Näppärän  
Kankaanpään kurssitiedot sivulta 9
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Leila Lepistö 11.9.-20.11.2019
22.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 28

Klipsuilu on yksi parhaimpia kierrätysta-
poja. Voit tehdä mitä erilaisempia töitä 
koruista laukkuihin, pussukoista vaattei-
siin. Tervetuloa klipsuilemaan!

1104333  KAUNISTA KIRJAILLEN
Uusi kurssi!
Rantala ti 17.30-20.30
Leila Lepistö 10.9.-26.11.2019
21.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 28

Kirjonalla on vahvat perinteet sekä Suo-
messa että muualla maailmassa. Tämän 
päivän materiaalit mahdollistavat paljon 
erilaisia vaihtoehtoja kirjontaan. Voit teh-
dä pieniä tauluja ja kortteja ristipistoin, 
kauniita liinoja laakapistoin, rekipeittoja 
villalankakirjonnalla, kauniita koruja 
pikkupistoin. Perinteiset huoneentaulut 
tekevät tuloaan vaikkapa omalla runolla. 
Tervetuloa mukaan kirjonnan rikkaaseen 
maailmaan!

1104334  RUOSTEISTA 
RAPPIOROMANTIIKKAA
Uusi kurssi!
Rantala la 10.00-17.00
Leila Leinonen 19.10.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 9

Kiehtooko sinua vanhat harmaat laudat, 
ajopuut, ruosteiset kakkuvuoat ja pipa-
rimuotit, lusikat ja kauhat sekä köydet, 
kettingit ja piikkilanka-aidat? Jos vähänkin 
tuntuu siltä, on tämä kurssi sinua varten. 
Kurssilla valmistetaan koristeita, tauluja, 
valaisimia jne. yllä luetelluista yhdistet-
tynä lasiin, emaliin, pitsiin ja ”timanttei-
hin” sekä koristekynttilöihin. Voit tehdä 
uniikkeja esineitä itselle tai lahjaksi. Saat 
kotiin, mökille, huvimajaan ja terassille 
sekä pihaan jotain sellaista, mitä ei muilta 
löydy. Tehtävänäsi on kerätä haluamiasi 
materiaaleja kurssipäivää varten. Tuo mu-
kanasi lisäksi essu, työhanskat, käsisaha, 
vasara, vanhoja nauloja sekä sivuleikkurit 

tai peltisakset. Tehdään kurssipäivästä 
ihana ja nautitaan toistemme aikaan-
saannoksista. Tervetuloa nostalgiselle 
kurssille!

1104335  ENTISAJAN JOULUKORISTEET
Uusi kurssi!
Keltainen talo 2. krs la 10.00-17.00
Leila Leinonen 9.11.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 9

Muistatko enkeli- kuusenkoristekarkit, 
tuohitähdet, piipunrassitontut, käpy- ja 
korkkitontut? Haluaisitko tehdä ihan 
omanlaiset koristeet vanhoja koristeita 
mukaillen? Tule mukaan samanhenkisten 
jouluhörhöjen joukkoon. Ota mukaasi 
essu, sakset, nitoja ja niittejä, liimaa, 
pieniä enkelikiiltokuvia, valkoista silkki-
paperia, hopeista foliopaperia, eri värisiä 
jouluisia piippurasseja ja huopakankaita, 
tekohavupunosta, pieniä kiviä, puun ok-
sia, kääpiä, naavaa, käpyjä ja mitä keksit-
kin. Voit itse valmistaa etukäteen tai ostaa 
valmiit karkit enkelikarkkien sisälle (noin 
3 x 10cm, litteitä). Ohjaaja tuo massan, 
josta valmistetaan tontuille kasvot, sekä 
muita koristeita. Tehdään päivästä hauska 
ja ikimuistoinen vaalien perinteitä. Terve-
tuloa luomaan Joulun tunnelmaa!

1104336  TUNNELMAVALOA PIMEÄÄN/ 
LAHJAPAKETTIEN KÄÄRINTÄÄ
Uusi kurssi!
Rantala pe 16.00-20.00
la 10.00-14.00
Leila Leinonen 15.-23.11.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 10

Tule valmistamaan itselle tai lahjaksi pa-
perinarusta tunnelmallinen valaisin pimei-
tä syysiltoja ja joulua piristämään. Voit 
tehdä lahjapaketin, pallon tai valoketjun. 
Kurssilla valmistetaan aihiot, koristellaan 
ne ja lisätään lopuksi ledivalot. Tuo ha-
luamasi kokoiset tukevahkot pahvipak-
kaukset, kelmua, erikeeperiä, ohutta pa-
perinarua, sakset ja essu. Tuo koristeiksi 
nauhoja, pitsiä, pieniä kuusenpalloja tms. 
sekä Led-valot. Paperinarut voit hankkia 
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itse tai ostaa ohjaajalta. Kun valaisinlah-
japaketit ovat valmiit, voit hyödyntää lop-
puajan paketoimalla hankkimiasi lahjoja 
sekä oppia uusia paketointitekniikoita. 
Tuo lahjapaperit, teipit ja nauhat, paket-
tikortit sekä paketoitavat tuotteet muka-
nasi. Käytä loppuaika hyödyksi ja välty 
stressiltä, kun paketoit kerrankin lahjat 
ajoissa ja kauniisti. Tervetuloa kursille 
virittäytymään jouluun!

1104337  SKRÄPÄTÄÄN MUISTOT 
TALTEEN
Uusi kurssi!
Keltainen talo pe 17.30-20.00
la 10.00-16.30
su 10.00-16.30
Anne Siltanen 8.11.-10.11.2019
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 19

Tule rentoutumaan skräppäyksen pariin. 
Keskeinen rooli on valokuvalla. Sivu, eli 
leiska, rakennetaan tukemaan valokuvaa 
ja sen kertomaa tarinaa. Kurssilla on 
mahdollista myös tehdä minialbumeita, 
kortteja, tauluja ja muistikirjoja. Vain mie-
likuvitus on rajana. Voit ottaa mukaan 
kurssille ; Kuviopapereita, koristenauhoja, 
helmiä, kangastilkkuja, lankoja, nappe-
ja, leimasimia, sapluunoita, tussikyniä, 
värikyniä, tarroja, kartonkeja sekä sak-
set liimapuikko ja kaksipuoleinenteippi. 
Opettajalla on myös materiaalia mukana. 
Tervetuloa mukaan!

1104338  KORUILLA KOREILLEN
Uusi kurssi!
Rantala su 11.00-15.00
Leila Lepistö 10.-24.11.2019
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 15

Korujen maailmassa on varmasti jokaisel-
le jotakin. Voit valita, teetkö hopeaketjuja, 
hopeasavikoruja vai lasi-ja helmikoruja. 
Kahvipussikoruissa on vaihtoehtoina 
sydämiä tai raparallihelmiä. Kurssi su 
10.11., 17.11. ja 24.11. Tervetuloa!

1104339  HOPEATYÖPAJA, JATKOKURSSI
Pohjanlinnan koulun teknisen työn luokka
 la-su 09.30-16.00

Ari Vuorela 30.11.-1.12.2019
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 16

Paja on tarkoitettu hopeatöiden perusteet 
osaaville, mutta myös aloittelijoita voi tulla 
mukaan. Kurssilla valmistetaan hopeale-
vystä ja -langasta ketjuja, sormuksia, kor-
vakoruja ja riipuksia perinteisin käsityö-
tekniikoin. Jokaiselle oppilaalle on varattu 
perustyökalut. Ikäraja 16 v. Materiaalit voit 
ostaa opettajalta. Kurssi pidetään la-su 
30.11.-1.12.Työkalu- ja laitekorvaus 8 e 
peritään kurssin aikana.

1104340  HOPEATYÖPAJA, JATKOKURSSI
Pohjanlinnan koulun teknisen työn luokka 
la-su 09.30-16.00
Ari Vuorela
14.-15.3.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 16

Paja on tarkoitettu hopeatöiden perusteet 
osaaville. Kurssilla valmistetaan hopeale-
vystä ja -langasta ketjuja, sormuksia, kor-
vakoruja ja riipuksia perinteisin käsityö-
tekniikoin. Jokaiselle oppilaalle on varattu 
perustyökalut. Ikäraja 16 v. Materiaalit 
voit ostaa opettajalta. Kurssi pidetään 
la-su 14.-15.3. Työkalu- ja laitekorvaus 8 
e peritään kurssin aikana.

1104341  RUKKIKEHRÄYS
Uusi kurssi!
Rantala pe 16.00-20.45
la 10.00-17.00 Leila Leinonen
24.-25.1.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 15

Omistatko rukin, joka on ollut pitkään 
toimettomana? Haluaisitko oppia käyttä-
mään sitä ja kehräämään sillä lankaa? 
Tule kurssille saman henkiseen poruk-
kaan oppimaan entisajan kädentaito. 
Ekalla kerralla puhdistetaan ja kunnos-
tetaan rukit toimintakuntoon, sekä kars-
tataan villoja kehruukuntoon. Toisena 
päivänä opetellaan kehräämään. Ennen 
kurssin alkua huomioi; jos rukkia on säi-
lytetty kylmätilassa, ota se huoneenläm-
pöön pari viikkoa aikaisemmin. Jos rukki 
on kovin likainen, voit pestä sen jo kotona 
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valmiiksi lämpimällä saippuavedellä ja 
pehmeällä harjalla. Kuivaa lopuksi pyyh-
keellä. Tuo kurssille kaikki irto-osat, jotka 
luulet kuuluvan rukkiin. Tuo mukanasi 
omat rukin puhdistus välineet. Pesuvati 
+pyyhkeet. Tuo puhdistetut villat ja karstat 
mukanasi. Ohjaajalta löytyy myös karsto-
ja ja villoja (lampaan, koiran sekä kissan 
karvoja), jos itse et omista. Tervetuloa 
mukavalle kurssille!

1104342  NEULAHUOVUTUS
Uusi kurssi!
Rantala la 10.00-15.30
Leila Leinonen 8.-15.2.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 14

Kurssilla opetellaan tekemään villasta 
neulahuovuttamalla kolmiulotteisia hah-
moja sekä tasotöitä. Voit tehdä vaikka 
lemmikistäsi muotokuvataulun tai villaisen 
hahmon. Voit hankkia itse huovutusvil-
lat ja -neulat tai sarjaneulahylsyn sekä 
muutamia neuloja varalle. Tuo mukanasi 
sopivan kokoinen n. 40 x 40 cm ja n. 10 
cm paksuinen superlonin pala huovutus-
alustaksi. Voit tuoda mukanasi omat villat 
sekä mahdollisesti lemmikin karvoja, vil-
la-, pellava- tai turvepellavahuopaa tms. 
kangasta esim. taulun huovutuspohjiksi. 
Tuo myös superlonpaloja kolmiulotteisten 
hahmojen sisuksiksi sekä rautalankaa tai-
vuteltaville osille. Ohjaajalta löytyy myös 
paljon villoja eri väreissä. Tervetuloa ki-
valle kurssille!

1104343  LUOVAA KIRJANSIDONTAA: 
KALENTERIMUISTIKIRJA

Keltainen talo 2. krs 
pe 17.30-20.00
la-su 09.30-16.30
Tarja Rajakangas
7.-9.2.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 21

Tehdään omaan arkeen sopiva kirja ka-
lenteriksi ja/tai muistikirjaksi. Sivut voivat 
olla valkoisia, ruudullisia, raidallisia, pil-
kullisia, koristeellisia papereita sekä muo-
vitaskuja. Miellyttävän taipuisat pahvikan-
net voi päällystää puuvillakankaalla tai 
ohuella nahalla. Kierrätysmateriaalit esim. 
vanha nahkatakki, kulunut lempivaate tai 
rikkinäinen pöytäliina sopivat hyvin. Sivut 
kiinnittyvät kansiin joko kuminauhoilla, 
jolloin voit vaihtaa kansiin uudet vihot 
entisten täytyttyä tai koristeellisilla ompe-
leilla ommellen. Voidaan myös syventää 
viime vuoden kirjotut kirjat -tekniikoita. 
tarja@kirjatar.fi

1104344  KEPPIHEVOSET, LAPSI/ 
AIKUINEN -KURSSI
Uusi kurssi!
Keltainen talo la 10.00-16.30
Leila Leinonen
7.-14.3.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 16

Tule tekemään oma keppihevonen tai 
uniikki lahja aikuisen avustuksella. Voit 
hankkia materiaalit itse tai ostaa ne oh-
jaajalta. Tarvitset mm. puukepin, kangas-
ta (teddyä, samettia, villaa tms.) vanua, 
nahkaa, avainrenkaita ja harjaksiin lankaa 
tai aitoa villaa. Varaa myös ompelutar-
vikkeita ja liimaa sekä koristeita. Opitaan 
mukava kädentaito yhdessä tehden. 
Kurssi la 7.3. ja 14.3. Kurssi on tarkoitettu 
lapsi/ aikuinen-parille, vain yksi maksu/
pari. Tervetuloa heppojen maailmaan!

1104345  MUOTOILUBETONIN UUDET 
MAHDOLLISUUDET

Rantala la 10.00-15.00
su 10.00-15.00

PÄIVÄRETKI KÄSITYÖMESSUILLE
PE 15.11.2019 klo 8-17

Lähdemme yhteiskuljetuksella Kankaan-
päästä Parkanon kautta käsityömessuil-
le Tampereelle. Matkan hinta muodostuu 
osanottajamäärän mukaan. Tarkemmat 
tiedot paikallislehdissä lähempänä mat-
kan ajankohtaa. Ilmoittautumiset Marita 
Mustakoski puh. 050 4068 053
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Katja Räikkälä
14.-21.3.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18

Kurssin aikana valmistetaan muotoilta-
vasta betonista joko käyttö- tai koriste-
esineitä. Muotoilubetoni on koostumuk-
seltaan kuin keramiikkasavi, mutta sitä ei 
tarvitse polttaa. Se kestää myös ulkona ja 
on kolme kertaa vahvempaa kuin taval-
linen betoni. Muotoilubetonista voi muo-
toilla esimerkiksi puutarhatontun, lintujen 
juoma-altaan tai veistoksen. Pinnan voi 
koristella joko mosaiikilla tai maalaamalla. 
Runko valmistetaan joko styroksista tai 
kanaverkosta ja sen päälle muotoillaan 
betoni. Opettajalta voi hankkia muotoilu-
betonin, mosaiikit ja maalit. Kurssi la-su 
14.-15.3. ja la 21.3. Lisätietoja Katja Räik-
kälä puh 044-3396000

1104346  RISUISTA ON MONEKSI
Rantala la 09.00-16.45
Leila Leinonen
4.4.2020
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 10

Tule oppimaan mukava kädentaito ja 
valmista pitkäikäinen koriste tai tarve-esi-
ne terassille tai puutarhaan. Opetellaan 
erilaisia muotoja, kransseja, obeliskeja, 
lintuja, siiliä, sudenkorentoja, koreja, ri-
suluutia ja ovimattoja. Tuo omat tuoreet 
koivunrisut mukanasi. Iso jätesäkillinen 
riittää noin kolmeen työhön. Lajittele risut 
koon mukaan valmiiksi nippuihin työn 
nopeuttamiseksi. Ota mukaan essu, ohu-
et työhanskat, oksasakset, sivuleikkurit 
ja kärkipihdit sekä ohutta ruskeaa rau-
talankaa pari rullaa. Ota mukaasi myös 
nauhoja ja koristeita sekä eväät pitkään 
päivään. Tervetuloa risujen maailmaan!

1104347  MAKRAMEE-PUNONTA
Uusi kurssi!
Keltainen talo, käsityötupa la 10.00-12.30
Anna-Kristiina Ostamo 7.-28.9.2019
Kurssimaksu 25 € Oppitunteja 12

Tule tutustumaan trendikkääseen makra-
mee-punontaan. Aikaisempaa kokemusta 

ei tarvita, mutta punominen vaatii jonkin 
verran sorminäppäryyttä, Kurssilla ope-
tellaan ensin keskeiset solmut, minkä 
jälkeen tehdään pienehkö harjoitustyö 
yhdessä. Kurssimaksu sisältää 5e materi-
aalimaksun yhdessä tehtävään harjoitus-
työhön.

TANSSI
1105301  PARITANSSIN ALKEET

Kankaanpään opisto ma 17.30-19.00
Tarja Nieminen 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Hanki hyvä tanssitaito! Kurssilla saat 
paritanssin tärkeät perusteet vankaksi, 
jonka jälkeen voit jatkaa tanssimista joko 
harrastuksena tai vain omaksi iloksi muu-
allakin. Kurssilla etenemme rauhalliseen 
tahtiin ja aloitamme yleisimmistä tanssi-
rytmeistä. Sopii myös oivallisesti tanssi-
taitosi kertaamiseen. Voit tulla myös ilman 
paria. Sisäjalkineet (ei korkokenkiä) ja 
vesipullo. Opettaja antaa tietoa jalkineista 
kurssin alettua.

1105302  PARITANSSIN KERTAUS
Kankaanpään opisto ma 19.15-20.45
Tarja Nieminen 2.9.-25.11.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24
Kurssi etenee hieman nopeammin kuin 
edellinen. Alkeiskurssi sopii lämmitte-
lytunniksi tälle kurssille osallistujille. 
Kertaamme paritanssista tärkeitä asioita. 
Tanssimme erilaisia tanssirytmejä myös 
latino-ja kädenalitansseja. Myös kurssilais-
ten toiveita kuunnellaan. ”Tanssi on mah-
tava taiteenlaji, koskaan et ole valmis.”

1105303  TANHURYHMÄ POHJOIS-
SATAKUNNAN PURPURI
Uusi kurssi!
Veneskosken koulu su 16.00-17.30
Kaija Kivioja 8.9.-1.12.2019
19.1.-26.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26
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Purpuri on vanha suomalainen häätans-
siesitys. Nyt tätä taitoa aletaan verestää 
kansalaisopiston kurssilla.

1105304  TAKAPIHATANSSIT
Uusi kurssi!
Kankaanpään kirjasto ke 18.15-19.00
Tarja Nieminen 21.8.2019
Ei kurssimaksua Oppitunteja 1

Hörhiäisviikon pop-up -tapahtumassa pis-
tetään pystyyn tanssit kirjaston takapihal-
la elävän orkesterin säestyksellä ja tans-
siliikunnan opettajamme ohjauksessa.

KIELET
1201301  SUOMEN KIELEN ALKEISKURSSI

Yhteislyseo, lk 217  Opintosetelikurssi!
to 16.30-18.00
Virpi Lohikoski 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Tällä kurssilla tutustut suomen kieleen. 
Opit tärkeitä sanojak fraaseja ja kieliop-
pia. Opetuskieli on suomi.

1201303  SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI
Yhteislyseo, lk 217 ma 17.00-18.30
Virpi Lohikoski 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Jatkamme oppikirjasta Oma suomi 2. 
Kurssilla puhutaan paljon, luetaan ja 
kuunnellaan suomea. Myös kielioppia 
opiskellaan.

1203302  DESTINATIONS
Yhteislyseo, lk 220 ke 17:00-18:30
Anne Luomansuu 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Jatkamme englannin kielen opiskelua 
Destinations 3-kirjasta kappaleesta 8. 
Alkuun nopea kertaus. Seuraavan kirjan 
teemoja ovat mm. hyvinvointi ja terveys, 
asuminen, ympäristö ja kierrätys. Opim-
me selviytymään englannin kielellä erilai-
sissa arkielämään liittyvissä tilanteissa. 

Opimme lisää rakenteita, laajennamme 
sanavarastoa ja kehitämme suullista 
osaamista. Paljon puhe- ja ääntämishar-
joituksia. Kurssi sopii muutaman vuoden 
englantia opiskelleille ja kertaajille. Wel-
come!

1203304  ENGLANNIN ALKEET
Uusi kurssi!
Yhteislyseo, lk 220 ti 18.15-19.45
Anne Luomansuu 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Tervetuloa aloittamaan englannin kielen 
opiskelu aivan alkeista. Opimme selviyty-
mään arkipäivän puhetilanteissa määrän-
päänämme käytännön kielitaito. Käymme 
läpi myös matkailuun liittyviä tilanteita. 
Runsaasti puhe-ja ääntämisharjoituksia. 
Etenemme rauhalliseen tahtiin. Kurssi 
sopii vasta-alkajille ja alkeiden kertaajille. 
Oppikirja Destinations 1. Welcome!

1203305  ENGLISH ON TUESDAYS
Yhteislyseo, lk 220 ti 16:45-18:15
Anne Luomansuu 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Tällä kurssilla aktivoimme erityisesti 
suullista kielitaitoa käytännönläheisten ja 
arkipäiväisten aihepiirien parissa. Vahvis-
tamme edelleen sanaston ja rakenteiden 
osaamista sekä harjoittelemme englannin 
ääntämistä ja kuuntelua. Harjoittelemme 
myös kirjallista tuottamista eri aihepii-
reittäin. Tutustumme englantia puhuvien 
maiden kulttuureihin aina ryhmän oman 
kiinnostuksen mukaan. Kurssi sopii eng-
lannin perusrakenteet ja -sanaston hallit-
seville. Welcome! Oppikirja Catching Up, 
English for conversation classes.

1203306  STEPPING STONES 2
Yhteislyseo, lk 220 ma 17:00-18:30
Anne Luomansuu 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Tule virkistämään ja syventämään eng-
lannin taitoja Stepping Stones -kirjasarjan 
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parissa. Jatkamme kirjaa 2 kappaleesta 
7 aiheina kansalaisaktiivisuus ja luonto. 
Seuraavan kirjan aiheita ovat maailman 
muuttuminen, matkustelu, talous ja raha, 
tulevaisuus ja teknologia. Kurssi sopii 
opiskelijoille, joille englannin perusra-
kenteet ja arkielämän tilanteisiin liittyvä 
perussanasto ovat jo tuttuja. Kehitämme 
erityisesti omakohtaista kielenkäyttöä. 

1204301  SAKSAA ALUSTA
Uusi kurssi!
Yhteislyseo, lk 220 ma 18.35-20.05
Anne Luomansuu 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Tervetuloa oppimaan tai kertaamaan sak-
san kieltä Hallo! 1-kirjan parissa. Kirjan 
monipuolisten harjoitusten avulla opimme 
saksaa arkipäiväisissä ja matkailuun liitty-
vissä kielenkäyttötilanteissa. Tutustumme 
myös saksankielisten maiden kulttuuriin. 
Kurssi sopii vasta-alkajille ja kertaajille. 
Oppikirja Hallo! 1 . Herzlich Willkommen!

1205301  RANSKAN JATKOKURSSI
Yhteislyseo, lk 220 ke 18.35-20.05
Anne Luomansuu 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Jatkamme ranskan kielen opiskelua ren-
nossa tahdissa Parfait 3 -kirjan parissa. 
Aluksi kertaamme aiemmin opittua. Kirjan 
aihepiirejä ovat mm. ranskalainen ruoka-
kulttuuri, liikunta ja urheilu sekä matkailu 
ja Suomesta kertominen. Kurssi sopii jon-
kinlaiset alkeet omaaville. Harjoittelemme 
käyttämään ranskaa erilaisissa arkipäivän 
puhetilanteissa, opimme lisää rakenteita 
ja ääntämistä, ranskalaista kulttuuria 
unohtamatta. Tervetuloa! Bienvenue!

1206301  VENÄJÄN JATKOKURSSI
Yhteislyseo, Lk 218 ma 18:40-20:10
Galina Luosalo 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Jatkamme Mozno 1- kirjaa kappaleesta 
10. Kurssilla jatkamme tutustumista venä-

läiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon. 
Opimme uusia rakenteita ja sanoja sekä 
opimme toimimaan sujuvasti käytännön 
puhetilanteissa. Kurssi sopii noin kahden 
vuoden ajan venäjää opiskelleille.

1206302  VENÄJÄN ALKEIDEN 
JATKOKURSSI

Yhteislyseo, Lk 218 ma 17.00-18.30
Galina Luosalo 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Kurssi on jatkoa viime vuoden venäjän 
kielen alkeet -kurssille ja sopii jo kyrillisiä 
aakkosia osaaville. Jatkamme Mozno1-
kirjaa kappaleesta 4, alussa lyhyt kertaus.

1207301  ESPANJA JATKO 2
Yhteislyseo, lk 217 to 18.30-20.00
Katriina Salminen 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Opiskelu jatkuu Ventana 2-kirjan kappa-
leesta 1. Aiheita muun muassa arjen rutii-
nit ja juhlat, menneisyyden ja nykyisyyden 
vertaileminen. Vahvistamme menneiden 
aikamuotojen osaamista ja suullista kie-
litaitoa. Kurssi sopii muutaman vuoden 
espanjaa opiskelleille.

1207302  ESPANJAA EDISTYNEILLE
Yhteislyseo, lk 217 to 17.00-18.30
Katriina Salminen 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Jatkamme Ventana 3-kirjaa kappaleesta 
2. Kertaamme menneitä aikamuotoja ja 
keskitymme suullisen ilmaisun vahvista-
miseen. Aiheina esim. uutiset, espanjan-
kieliset maat ja kulttuuri. Kurssi soveltuu 
useita vuosia espanjaa harrastaneille.

1207303  ESPANJA JATKO 1
Yhteislyseo, Lk 218 ma 18:00-19:30
Katriina Salminen 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Jatkamme Buenas Migas 2-kirjaa kap-
paleesta 8. Kertaamme preteritiä ja im-
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Ilmoittautuminen alkaa ke 14.8. kello 8. 
Kurssit kestävät pääsääntöisesti lukuvuo-

den, eikä niiden kevätkaudelle tarvitse erik-
seen ilmoittautua. Jos et kuitenkaan jat-

ka keväällä, muistathan perua ilmoittautu-
misesi ennen kevätkauden alkua 13.1.

perfektiä ja opiskelemme lisää menneitä 
aikamuotoja. Aihepiirejä ovat esim. työ, 
opiskelu ja kotiaskareet. Kurssi sopii noin 
kolme vuotta espanjaa opiskelleille.

1209301  ITALIAN KULTTUURIA JA KIELTÄ
Uusi kurssi!
Yhteislyseo, lk 220 pe 18.00-19.30
la 10.00-13.30
Krista Antila 8.11.-16.11.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 10

Benvenuti in Italia! Tee minimatka Italian 
kieleen ja kulttuuriin! Käymme lävitse 
matkailijoille tarpeellisia perusilmaisuja 
matkailuun ja arkielämään liittyvissä 
tilanteissa. Tutustumme Italian eri matkai-
lualueisiin ja rikkaaseen kulttuuriin. Teem-
me keskustelu- ja ääntämisharjoituksia eri 
tilanteissa. Kurssilla ei tarvita kirjaa.

1209302  TUKIVIITTOMAKURSSI
Yhteislyseo, lk 217  ke 17.00-19.30
Joka toinen viikko
Mervi Järvinen 15.1.-18.3.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 26

Kurssilla perehdytään tukiviittomien käyt-
töön puhetta tukevana tai korvaavana 
menetelmänä ja harjoitellaan tukiviittomi-
en käyttöä arjen askareissa. Tule opette-
lemaan tukiviittomia puhetta tukevana tai 
korvaavana menetelmänä. Kurssi sopii 
kaikille tukiviittomista kiinnostuneille, 
aloittaville ja perustaitojaan päivittäville. 
Kurssilla opettelemme viittoma-aakkoset, 
numerot ja viittomaan perussanastoa 
arjen toimintoihin. Tutustumme myös 
Papunettiin ja kuvakommunikointiin sekä 
Suvi viittomasanakirjan käyttöön. Monis-
temateriaalimaksu 3e. Lisätietoa opettaja 
Mervi Järviseltä, puh. 045 638 4958.

TIETOTEKNIIKKA
3401301  TIETOKONEEN KÄYTÖN 
ALKEISKURSSI A

Keltainen talo, mikroluokka 
to 10:45-12:15
Minna Salmi 5.9.-28.11.2019
13.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Opetellaan kaikessa rauhassa kannet-
tavan tietokoneen käyttöä aivan alkeista 
aloittaen. Opetusaiheet rakennetaan toi-
veiden mukaan, esim. Windows 10, In-
ternet ja sähköposti. Voit tuoda mukanasi 
myös oman läppärin.

3401302  TIETOKONEEN KÄYTÖN 
JATKOKURSSI A

Keltainen talo, mikroluokka 
to 9:00-10:30
Minna Salmi 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24

Jatketaan tietotekniikan harrastusta 
ryhmän toivomuksien mukaan. Soveltuu 
niille, jotka jo hallitsevat alkeet. Voi tuoda 
oman läppärin mukaan.

3401303  TIETOKONEEN KÄYTÖN 
ALKEISKURSSI B

Keltainen talo, mikroluokka 
pe 9:00-10:30 Opintosetelikurssi!
Minna Salmi 6.9.-29.11.2019
17.1.-17.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 24

Tutustutaan kannettavan tietokoneen 
käyttöön ja opetellaan eri ohjelmia. Aiheet 
rakennetaan toiveiden mukaan, kuten 
Internetin käyttö ja sähköposti sekä Win-
dows 10. Aiempaa kokemusta ei tarvitse 
olla. Voi tuoda oman läppärin mukaan.

3401304  TIETOKONEEN KÄYTÖN 
JATKOKURSSI B

Keltainen talo, mikroluokka 
pe 10:45-12:15
Minna Salmi 6.9.-29.11.2019
17.1.-17.4.2020
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Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 24
Jatkoa alkeiskursseille. Harjoitellaan ja 
kerrataan Office-ohjelmia, google-sovel-
luksia ja käydään Windows 10 käyttiksen 
ominaisuuksia läpi. Soveltuu niille, jotka 
jo hallitsevat alkeet. Voi tuoda oman Win-
dows 10 läppärin mukaan.

3401305  ELÄKELIITON 
TIETOTEKNIIKKAKURSSI
Uusi kurssi!
Keltainen talo, mikroluokka ke 12.00-13.30
Minna Salmi 4.9.-27.11.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24

Harjoitellaan tietokoneen, älypuhelimen, 
ohjelmien ja nettipalveluiden käyttöä. 
Käytetään sähköpostia tehokkaasti yh-
distystoiminnassa. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä Eläkeliiton Kankaanpään 
yhdistyksen kanssa.

3401306  NAISILLE NETTIÄ 
NYKYAIKAISESTI

Keltainen talo, mikroluokka ke 13.45-15.15
Minna Salmi 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Nykyajan tärkein digitaito on osata käyt-
tää erilaisia nettipalveluita. Tällä kurssilla 
tutustutaan erilaisiin palveluihin, luodaan 
tunnuksia ja opetellaan käyttämään. Vas-
taan tulee erilaisia ongelmatilanteita, joita 
kurssilla ratkotaan yhdessä.

3401307  PÄIVITYSPÄIVÄT
Uusi kurssi!
Keltainen talo, mikroluokka ke 18:00-21:00
Olli Ruohomäki 4.-11.9.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 8

Tietokone ja netti tuntuvat tahmaisen hi-
tailta tai rikkinäisiltä kun päivitykset tukki-
vat systeemit. Tällä kahden illan pikakurs-
silla laitetaan Windows ja ohjelmat ajan 
tasalle, siivotaan turhat pois ja tehdään 
tarvittaessa vapaata tilaa. Varmuuskopion 
tekeminen muistitikulle on myös hyvä ja 
helppo turvatoimenpide.

3401308  TIETOTUPA
Keltainen talo, mikroluokka to 12.30-14.45
Minna Salmi 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 5 € Oppitunteja 36 / 39

Tietotuvalta voit varata yksilöohjausta ja 
opastusta tietokoneen, älylaitteiden ja 
nettipalvelujen käytön opetteluun ja on-
gelmatilanteisiin. Ajanvaraukset Kankaan-
pään toimistosta. Käyttömaksu 5e/45 min 
oppitunti. Aikataulu: 12:30-13:15, 13:15-
14:00 ja 14:00-14:45.

3401309  KIRJASTON DIGIPAJA
Kankaanpään kirjasto to 12.00-15.00
Olli Ruohomäki 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 5 € Oppitunteja 48 / 52

Neuvontaa ja opastusta digitointilaittei-
den ja ohjelmien käyttöön. Sen lisäksi 
ratkotaan myös kännyköiden, tablettien 
ja läppäreiden käyttöongelmia. Työpajan 
käyttömaksu 5e/kerta. Voit varata 45 min 
käyttövuoroja suoraan digineuvojalta puh. 
044 5800 522.

3401310  ARJEN TIETOSUOJA -TENTTI
Keltainen talo, mikroluokka 
ma 18:00-19:30
Olli Ruohomäki 2.9.2019
Kurssimaksu 10 € Oppitunteja 3

Työnantajien pitää nykyisin  varmistaa, 
että henkilöstö hallitsee EU:n tietosuoja-
asetuksen perusteet. Tällä yhden illan 
kurssilla katsotaan koulutusvideo, kes-
kustellaan aiheesta, tehdään testi ja tu-
lostetaan siitä todistus.

3401311 SOSIAALINEN MEDIA
Uusi kurssi!
la 26.10.2019 klo 10.00-14.00 
Keltainen talo, mikroluokka Raili Haapala 
Kurssimaksu 10 € Oppitunteja 5

Tilaisuudessa esitellään erilaisia verk-
kopalveluja, kuten Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram, WhatsApp, Pinterest 
blogit ja wikit. 
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3401312  ANDROID-TABLETTI
Uusi kurssi!
Keltainen talo, mikroluokka 
Joka toinen viikko
ke 18.00-20.30
Olli Ruohomäki 18.9.-2.10.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 9

Tällä kolmen illan pikakurssilla harjoitel-
laan Android-tabletin, kosketusnäytön ja 
varusohjelmien perustemppuja. Ratkais-
taan porukalla vastaan tulevia ongelmia, 
säädetään asetuksia, hallitaan tiedostoja 
ja etsitään hyviä ohjelmia kunkin tarpeen 
mukaan. Ota mukaan oma tablettisi.

3401313  ANDROID-ÄLYPUHELIN
Uusi kurssi!
Keltainen talo, neukkari ke 18:00-20:30
Olli Ruohomäki
15.1.-5.2.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12

Tällä neljän illan kurssilla harjoitellaan 
Android-älypuhelimen peruskäyttöä. 
Aiheina ainakin asetukset, yhteystiedot, 
viestit, kamera, navigaattori, wlan, gmail, 
whatsapp ja instagram. Ratkaistaan po-
rukalla vastaan tulevia ongelmia, sääde-
tään asetuksia ja etsitään hyviä ohjelmia 
kunkin tarpeen mukaan. Oma älypuhelin 
mukaan.

MUU OPETUS
1301302  DNA-TESTIT 
SUKUTUTKIMUKSEN APUNA
Uusi kurssi!
Kankaanpään kirjasto ti 17.00-20.30
Riikka Piironen 1.10. ja 8.10.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 8 

Kurssilla perehdytään sukututkimuksen 
DNA-testeihin ja niiden tuomiin mahdolli-
suuksiin sukututkimuksen täydentäjänä.

1304301  KANKAANPÄÄ-AKATEMIA
Keltainen talo, neukkari ma 15:00-16:30
Olli Ruohomäki 2.9.-25.11.2019
13.1.-6.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 24

Maanantain keskusteluryhmässä puhu-
taan elämästä, maailmankaikkeudesta ja 
kaikesta muusta sellaisesta. Syksyn luku-
kirja valitaan aloituskerralla.

9999301  YRTTIKURSSI
Uusi kurssi!
Keltainen talo ke 18.00-20.30
Helena Sävilammi 11.9.-2.10.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 9

Villivihanneksista superruokaa ja yrteistä 
apua erilaisiin vaivoihin. Kurssilla opitaan 
tunnistamaan, keräämään ja säilömään 
yrttejä niin ruoaksi kuin rohdoksikin, val-
mistetaan yksinkertaisia ruokia, tehdään 
itselle öljyjä, voiteita ja muita luonnon-
mukaisia hoitotuotteita. Materiaalimaksu 
määräytyy käytettyjen aineiden mukaan 
kork.10e/kerta, maksetaan opettajalle. 
Kokoontumiset 11.9. 25.9. ja 2.10.

9999302  KOTITALOUDEN ENERGIAILTA
Uusi kurssi!
Keltainen talo, neukkari ti 18.00-21.00
esiintyjä ilm. myöhemmin 15.10.2019
Ei kurssimaksua Oppitunteja 4

Illassa pureudutaan kotitalouden energi-
ankulutuksen jakautumiseen ja eri sääs-
tömahdollisuuksiin päästöjä unohtamatta. 
Luodaan katsaus energiakentän tulevai-
suuden muutoksiin, jotka koskevat myös 
tavallista kuluttajaa. Tilaisuuteen on va-
paa pääsy ja se järjestetään yhteistyössä 
Alueellisen energianeuvontahankkeen ja 
ILSA -Ilmastoviisas Satakunta -hankkeen 
kanssa. 

1301301 WANHAT VALOKUVAT
Anu Forss
Ei kurssimaksua, Oppitunteja 15 / 15

Aloituskerta Taidekoulun auditoriossa to 
22.8. klo 14-18. Muut kokoontumiskerrat 
Keltaisen talon neukkarissa to klo 12-14 
12.9., 10.10., 14.11., 12.12., 16.1., 13.2., 
12.3., 16.4. ja 7.5.
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Voit maksaa kurssimaksuja toimistoom-
me Smartum-ja Tyhy-seteleillä syksyllä 

10.10.2019 ja keväällä 13.2.2020 mennessä.
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HYVINVOINTI
8301302  KUNTOLIIKUNTA

Korvaluoman kylätalo Kuhilas 
to 18.00-18.45 Opintosetelikurssi!
Sari Sammatti 5.9.-28.11.2019
16.1.-7.5.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

8302301  ALEXANDER-TEKNIIKKAA 
ARKEEN!

Keltainen talo, käsityötupa 
la 10:00-16:15 su 10:00-15:30
Turo Vuorenpuro 7.9.-8.9.2019
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 13

Kärsitkö niska- ja hartiakivuista, selkäki-
vuista tai stressioireista? Rasittaako is-
tumatyö? Tuntuuko liikkuminen vaikealta 
ja raskaalta? Tule tutkimaan oman keho-
mielesi toimintaa Alexander-tekniikan 
avulla ja löydä parempi toimintakyky 
arjessa! Ota oma alusta mukaan. Terve-
tuloa.

8302302  MEDITAATIO
Keltainen talo, neukkari Joka toinen viikko
pe 15.30-16.30
Pentti Hänninen 6.9.-29.11.2019
17.1.-17.4.2020
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 7 / 7

Meditaatio on tietynlaista mielen harjoit-
tamista ja tietoisuuden tilan tavoittelua. 
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko.

8302303  JOOGA
Monitoimitila Liikuntakeskus, Kankaanpää 
ti 18.00-19.30
Leila Liimu 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Tutustu joogaan yksinkertaisin, rauhalli-
sin harjoituksin. Saat myös perustietoa 
joogasta. Sopii kaikille, jotka ovat valmiita 
tutustumaan itseensä kokonaisuutena, 
hyväksymään lähtökohtansa ja tunnista-
maan mahdollisuutensa. Pukeudu läm-
pimään, joustavaan asuun. Mukaan oma 
alusta.

8302304  ÄIJÄJOOGA
Kankaanpään kuntoutuskeskus 
ma 19.00-20.30
Varpu Turunen 2.9.-25.11.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Joogaryhmä miehille. Yksinkertaiset 
helpot liikkeet yhdistettyinä rauhalliseen 
hengitykseen pehmittävät jäykät ja kovat 
lihakset, notkistavat nivelet ja tekevät 
kankean selän liikkuvaksi. Joogaharjoi-
tukset auttavat hellittämään, keskittymään 
ja vapauttavat stressistä. Jokainen tekee 
harjoitusta oman kehon ehdoilla.

8302305  TUOLIJOOGA
Keltainen talo, neukkari to 16:00-16:45
Varpu Turunen 5.9.-28.11.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Tuolijooga jatkuu. Tervetuloa mukaan!

8302306  ASHTANGAJOOGA
Venesjärvi, Maamiesseurantalo 
ti 18:00-19:30
Teija Kalliomäki 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Aloitamme lempeillä ohjatuilla asanahar-
joituksilla ja kurssin edetessä harjoitel-
laan myös Mysore-tyyliin eli kukin oman 
hengityksen tahtiin. Ohjaajana minulle on 
tärkeää antaa aikaa rentoutumiselle ja 
luoda muutenkin olosuhteet, joissa kukin 
voi syventyä omaan harjoitukseensa. 
Jokainen harjoittelee vain itseään varten. 
Kurssilla voimme tutustua myös joogan 
filosofiaan. Tälle kurssille voit osallistua, 
jos ashtangajoogan harjoitus on sinulle 
entuudestaan tuttu. Annan mielelläni 
myös lisätietoja. Mukaan tarvitset itsesi ja 
joogamaton. Tervetuloa!
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8302307  TAI CHI
Kankaanpään keskustan koulu 
ti 16:00-17:30 Hans Koskinen 
3.9.-26.11.2019 14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Tai Chi on henkistä ja fyysistä tasapainoa 
kehittävä laji. Ota mukaan joustavat vaat-
teet.

8302308  SENIORITANSSI
Kangasmetsän koulu, liikuntasali 
ti 15:15 - 16:45
Kaija Kivioja 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Senioritanssit on suosittu liikuntalaji, joka 
sopii hyvin varttuneelle väelle. Seniori-
tanssi parantaa muistia, koordinaatio-
kykyä ja tasapainoa sekä on mukavaa 
sosiaalista yhdessäoloa. Sinun ei tarvitse 
osata ennestään tanssia ja voit tulla mu-
kaan yksin tai parin kanssa. Tervetuloa!

8302312  FASCIA-METHOD
Uusi kurssi!
Kankaanpään opisto ma 19.15-20.45
Tarja Nieminen 13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 26

Kurssilla tutustutaan FaskiaMethod me-
netelmään. Faskiat eli lihaskalvot ovat 
sidekudoksia, jotka tekevät meistä joko 
kankeita ja kömpelöitä tai jänteviä ja 
vahvoja. FasciaMethod on aktiivista ket-
juliikkuvuus harjoittelua, jota rytmitetään 
hengityksellä. Tavoitteena on parantaa 
lliikkuvuutta ja palautumista. Suomalais-
ten fysioterapeuttien kehittämä joka sopii 
myös kuntoliikkujille. Tunti rauhallisesti 
etenevä, aikaa keskittyä omaan kehoon. 
Oma jumppa-alusta ja vesipullo.

8302311  HÄTÄENSIAPUKURSSI
Keltainen talo pe 08.30-16.00
Mikko Köykkä 13.9.-13.9.2019
Kurssimaksu 30 € Oppitunteja 8

Hätäensiavussa opitaan hengityksen 
turvaaminen, elvytys ja suurien veren-
vuotojen tyrehdyttäminen. EA kortin hinta 
sisältyy kurssimaksuun.

8302310  HYVÄN MIELEN ILTA
Uusi kurssi!
Keltainen talo, neukkari ma 17:00-18:30
Leila Leinonen 28.10.-25.11.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 10

Haluatko piristystä arkeen ja syksyn 
pimeyteen? Tunnetko olevasi uupunut 
ja stressaantunut tai muuten vaan ala-
maissa ja voimaton? Oletko väsynyt 
oravanpyörässä olemiseen tai työttö-
myyden kurjuuteen? Oletko yksinäinen, 
eläkeläinen tai muuten vain seuran kai-
puussa? Haluatko omaa aikaa ja pienen 
hengähdystauon? Vatvotko asioita ja teet 
kärpäsestä härkäsen? Kaipaatko sisäistä 
rauhaa? Jos tunnistat edellisistä itsesi, 
on tämä hyvän mielen keskusteluryh-
mä sinua varten. Ryhmässä käsitellään 
erilaisia mieleen ja koko ihmisen hyvin-
vointiin liittyviä asioita, kuten jaksaminen, 
onnellisuus, läsnäolo, terveys ja mielen-
rauha. Opetellaan yhdessä nauttimaan 
hetkestä, hengähdetään, rentoudutaan ja 
voidaan paremmin. Pyritään eroon nega-
tiivisuudesta ja kaaoksesta. Opetellaan 
sanomaan ei. Otetaan tavoitteeksi aito 
ilo, onnellisuus arjessa ja levollinen mieli. 
Aloitetaan viikko hyvillä mielin. Tervetuloa 
iltaan!

OHJAAJAKSI AFASIARYHMÄLLE
Etsimme määräaikaista tuntiopettajaa 
afaattisille henkilöille suunnatulle ryh-
mälle. Tavoitteena on käynnistää toi-
minta Kankaanpäässä yhteistyössä 
Kaseva ry:n ja Aivoliitto ry:n kanssa. 

Ohjaajalle järjestetään ilmainen koulu-
tus Tampereella 21.-22.8. 

Lisätiedot Olli Ruohomäki puh. 044 
5800 522 tai Pirjo Laine 050 5977 663
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1104402  KANKURIEN KUDONTA
Honkajoen kauppakulma ke 18:00-20:30
Tanja Pajala 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Tehdään kangaspuilla erilaisia tekstiilejä 
kotiin kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden 
mukaan.

1104403  LAUHALAN KUDONTA
Lauhala ent. Interkorin toimistotilat 
ti 17.00-19.30
Soile Luoma 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Tule, opi innostu ja inspiroidu omin kä-
sin tehdyistä kodin tekstiileistä. Värein, 
sidoksin ja materiaalein sinulla on suuri 
maailma auki.

1104404  OMPELU
Honkajoen lukio/yhteiskoulu ti 18:00-20:30
Aino Jönkkäri 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.5.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Opiskellaan mittojen ottamista, kaavo-
jen piirtämistä ja vaatteiden kuosittelua. 
Tutuiksi tulevat myös kankaan valinta, 
leikkaus ja ompelu. Perehdytään ompe-
lu- ja saumauskoneiden sekä muiden 
tarvittavien työvälineiden käyttöön. Voit 
esittää toiveita tehtävistä töistä kurssin 
opettajalle. Ota ensimmäiselle kerralle 
mukaan sakset, mittanauha ja muistiinpa-
novälineet sekä mahdollisesti hankkimasi 
materiaalit.

1104405  VIRIKE- JA ASKARTELUPIIRI
Hoivakoti Villa Rauhala!
ke 13.00-15.15
Raija Kärri 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Monenlaista virikettä ja tekemistä tässä 
keskiviikon iltapäivään.

1104406  KAUNISTA KIRJOEN
Honkala su 17.00-20.00
Leila Lepistö 29.9.-24.11.2019
26.1.-19.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 16

Kirjonta on perinteinen paljon harrastet-
tu käsityö monilla kansoilla yli rajojen. 
Tämän päivän materiaalit mahdollistavat 
paljon vaihtoehtoja kirjontaan. Voit tehdä 
rekipeitteen perinteitä kunnioittaen tai 
tuunailla, koristella vaatteita, pussukoita 
tai sisustustyynyjä. Kokoonnutaan kerran 
kuukaudessa ja väliaikoina jokainen voi 
tehdä kotona omaan tahtiin. Tervetuloa 
kirjailemaan!

1104407  TIKKUIIRAT
Honkala Joka toinen viikko
ti 14:00-16:15
Leila Lepistö 3.9.-26.11.2019
14.1.-7.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 21 / 21

Kokoonnutaan ompeluseurojen tyyliin eri-
laisia käsitöitä tehden. Siinä voi toteuttaa 
itseään, oppia uutta ja tuntea onnistumi-
sen iloa. Ryhmässä neulotaan, virkataan, 
ommellaan, tildataan, korjataan vanhaa 
ja kierrätetään. Myöskin kahvipussit ovat 
mukana. Uutuutena kirjoklipsuilu ja silmä-
pakodesign!

1104408  POSLIININMAALAUS
Honkajoen lukio/yhteiskoulu 
to 17:30-20:30
Heljä Jalaja 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 48 / 52

Posliininmaalauksen harrastuspiiri jatkuu 
entiseen malliin. Tervetuloa jatkamaan tai 
aloittamaan aivan alkeista.

Löydät Kuvataidekoulu Pisaman 
Honkajoen kurssitiedot sivulta 12
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1104409  TAIDELASIPAJA
Puutyötilat, Honkalanmäki 
Joka toinen viikko
ma 17:00-21:00
Leila Lepistö 2.9.-25.11.2019
13.1.-6.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 35 / 35

Tällä jatkokurssilla tutustumme kuparifo-
lio-, lyijykisko-, lasinsulatus-, etsaus-, ja 
kaiverrustekniikoihin. Mosaiikki on oma 
mielenkiintoinen maailmansa. Valokuvat 
lasille on kiva tapa saada muistot lasille. 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kon-
kareille. Kierrätys myös onnistuu lasissa 
mainiosti.

1104410  PUU- JA METALLITYÖT
Puutyötilat, Honkalanmäki to 18:00-21:00
Raimo Saarinen 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 48 / 52

Puu- ja metallityöt jatkuvat.

1201401  SUOMEN KIELEN ALKEITA
Honkajoen lukio/yhteiskoulu 
ke 16:30-18:00
Lohikoski Virpi 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Opiskellaan suomen kielen alkeita. Ope-
tuskielenä suomi. Oppimateriaali ilmoite-
taan kurssin alussa.

8301401  IKÄIHMISTEN KUNTOJUMPPA
Honkala to 16:30-17:15
Sari Heinola 5.9.-28.11.2019
16.1.-7.5.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Kuntojumppa jatkuu tutun ohjaajan vetä-
mänä.

8301404  KUNTOJUMPPA HONKALASSA
Honkala to 17:30-18:15
Sari Heinola 5.9.-28.11.2019
16.1.-30.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Syksyllä ollaan ulkona aina sään salli-
essa. Jumpataan apuvälineillä ja ilman, 
myös kuntopiirejä. Aloitellaan kevyemmin 
ja lisäillään tehoja kunnon kasvaessa. 
Kaikki liikkeet pystyy toteuttaan oman 
kuntotasonsa mukaisesti, joten tarvitset 
mukaan vain juomapullon ja reippaan 
mielen.

8301402  SENIORITANSSI
Honkala ma 17.30 - 19.00
Opintosetelikurssi!
Kaija Kivioja 2.9.-25.11.2019
13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 30

Senioritanssi on suosittu liikuntalaji, joka 
sopii hyvin varttuneelle väelle. Seniori-
tanssi parantaa muistia, koordinaatio-
kykyä ja tasapainoa sekä on mukavaa 
sosiaalista yhdessäoloa. Sinun ei tarvitse 
osata ennestään tanssia ja voit tulla mu-
kaan yksin tai parin kanssa. Tervetuloa 
mukaan!

8301403  JOOGARYHMÄ
Puukoulu su 18.00-19.30
Hilla Saarinen 8.9.-1.12.2019
19.1.-3.5.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 22 / 30

Joogaharjoitukset jatkuvat Honkajoella 
uuden vetäjän ohjauksessa ja paikkana 
Puukoulu. Huomaa pidennetty kevätkausi 
ja nyt kokoontumiset ovat sunnuntai-
illalla. Tervetuloa! 
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1101501  PELIMANNIPIIRI
Pomarkun yhteiskoulu, musiikkiluokka 
ti 17:00-18:30
Henry Raukola 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhat 
pelimannimusiikin harrastajat ja yhdessä 
musisoinnista kiinnostuneet.

1101502  ILOINEN MUSAPAJA
Kirkonkylän koulun musiikkilk. 
ke 15:30-17:00
Jari Hiltunen 4.9.-27.11.2019
15.1.-15.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Yhteissoittoa ja opetusta: kitara, ukulele, 
basso ja rummut

1102501  KESKIVIIKON PUUHAPAJA
Uusi kurssi!
Hyvinvointikeskus Rinnetupa 
ma 13:30-15:00
Jari Hiltunen 2.9.-25.11.2019
13.1.-13.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Monenmoista toiminnallista ja osallista-
vaa puuhaa erityslapsille ja -nuorille ohja-
tussa pienryhmässä.

1103501  TIISTAI-ATELJEE
Pomarkun yhteiskoulu kuvaamat.lk. 
ti 18.00-20.15
Harri Rauhaniemi 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Ateljee tarjoaa omaa aikaa ja tilaa kehit-
tää omaa ilmaisua ja valitsemasi mate-
riaalin hallintaa, esim. akvarelli, akryyli, 
keramiikka. Voit kokeilla myös kollaasi-
työskentelyä ja grafiikkaa. Omat materi-
aalit mukaan, opettaja avustaa tarvittaes-
sa hankinnoissa. Tervetuloa!

1104501  PUUTYÖT JA ENTISÖINTI
Pomarkun teknisen työn lk. 
to 18:00-20:15
Timo Kytölaakso 5.9.-28.11.2019
16.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kurssilla valmistetaan pienimuotoisia 
puutöitä omien ja ohjaajan suunnitelmi-
en mukaan. Perehdytään huonekalujen 
entisöinnin eri työvaiheisiin kurssilaisten 
toiveiden mukaisesti.

1104502  KÄSITYÖTUOKIO
Tuunajärvi, Monitoimitalo ke 9:30-12:00
Leila Lepistö 4.9.-27.11.2019
15.1.-8.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 36

Kokoonnutaan ompeluseurojen tyyliin 
tekemään erilaisia käsitöitä. Neulotaan, 
virkataan, ommellaan, tildataan, korjataan 
vanhaa ja kierrätetään. Materiaalina myös 
kahvipussit.

1104503  HONKAKOSKEN KUDONTA
Honkakosken koulu ti 14:00-16:30
Tanja Pajala 3.9.-26.11.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Suunnitellaan yhdessä ja toteutetaan 
monipuolisia kodin sisustustekstiilejä.

1104504  KIRKONKYLÄN KUDONTA
Pomarkun yhteiskoulu ma 15:00-17:15
Tanja Pajala 2.9.-25.11.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Kerrataan aluksi kangaspuiden käyttöä - 
loimen luontia, kankaan rakentamista ja 
perussidoksia. Kudottavat kankaat suun-
nitellaan yhdessä ryhmän kanssa.

Löydät Kuvataidekoulu Pisaman 
Pomarkun kurssitiedot sivulta 12
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1104505  POMARKUN SAVIPAJA
Hyvinvointikeskus Rinnetupa 
to 18:00-20:30
Anne Siltanen 5.9.-28.11.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Tervetuloa harrastamaan savitöitä. Inspi-
roidutaan luonnonaiheista; esim. eläimis-
tä ja kukista. Voit myös valmistaa savesta 
taidetöitä, veistoksia, astioita, lyhtyjä ja 
ruukkuja. Voit tehdä töitä opettajan aihei-
den pohjalta tai omia aiheita toteuttaen. 
Savenrakennustekniikat tulevat kurssilla 
tutuiksi sekä saven pintakoristelut ja 
lasitukset. Et tarvitse aikaisempaa koke-
musta savitöistä vain kiinnostus aiheesta 
riittää. Kokoonnutaan hyvinvointikeskuk-
sessa vanhainkotia vastapäätä.

1104506  KÄSITYÖILTAPÄIVÄ
Uusi kurssi!
Hyvinvointikeskus Rinnetupa 
Opintosetelikurssi!
ma 15:00-16:30
Leila Leinonen 2.9.-14.10.2019
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 14

Tule mukaan askartelun ja erilaisten kä-
sitöiden iltapäivään. Voit tuoda mukana 
omia materiaaleja ja keskeneräisiä käsi-
töitä ja tehdä ne loppuun kurssilla. Voit 
ottaa myös oman ompelukoneen tai sau-
murin mukaasi. Ryhmässä voidaan tehdä 
erilaisista materiaaleista töitä ryhmäläis-
ten toiveiden mukaisesti. Mm. sammal, 
risu, betoni, paperinaru, huovutus, ompe-
lu, tilkkutyöt, lastu -ja rottinkityöt tai erilai-
set pienaskartelut. Tervetuloa mukaan!

1104507  TIKKUIITAT
Pomarkun yhteiskoulu, kuvaamat.lk. 
Joka toinen viikko
to 14.00-17.00
Leila Lepistö 5.9.-28.11.2019
16.1.-9.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 28 / 28

Kokoonnutaan ompeluseurojen tyyliin eri-
laisia käsitöitä tehden. Siinä voi toteuttaa 
itseään, oppia uutta ja tuntea onnistumi-
sen iloa. Ryhmässä neulotaan, virkataan, 

ommellaan, tildataan, korjataan vanhaa 
ja kierrätetään. Myöskin kahvipussit ovat 
mukana - kuvioiden kohdistaminen on 
kivaa puuhaa. Uutuutena klipsudesign ja 
silmäpakodesign.

1104509  LASI- JA KORUPAJA
Pomarkun yhteiskoulu, kuvaamat.lk. 
la 14:00-17:00
Leila Lepistö 14.9.-23.11.2019
18.1.-28.3.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 24

Korupajassa teemme koruja lasista ja 
hopeasta. Lasissa tekniikkoina sulatus-, 
mosaiikki-, kuparifolio-, lyijykiskoteknii-
kat ja kuvansiirtomenetelmät. isommat 
lasityöt mahdollisia Hopeassa teemme 
lenkeistä hopeaketjuja ja lusikkakoruja. 
Hopeasavessa on hienoja mahdollisuuk-
sia. Kierrätyskoru uutuuksia seurailemme 
myöskin ajan hengessä. Kaikki koruile-
maan!

1206501  VENÄJÄN ALKEISKURSSI
Pomarkun yläaste/lukio 
Joka toinen viikko
ti 17.00-18.30
Galina Luosalo 3.9.-26.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 14 / 14

Tervetuloa opiskelemaan venäjän kieltä 
ja tutustumaan venäläiseen kulttuuriin! 
Kurssi sopii vasta-alkajille ja kertaajille. 
Kurssin alussa opetellaan aakkoset ja 
ääntäminen.
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8301501  SOOLOLATTARIT-LATINOBIC
Uusi kurssi!
Pomarkun monitoimihalli su 17:00-18:30
Tarja Nieminen 8.9.-1.12.2019
12.1.-3.5.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 24 / 30

Tanssillisilla lattaritunneilla opetellaan 
latinotanssirytmeihin oikeat perusaskeleet 
ja niihin muutama kuvio. Lämmitellään 
ennen tansseja ja lopuksi venytellään. 
Tanssirytmeinä mm. rumba, samba, cha 
cha ja salsa. Aiempaa kokemusta et tar-
vitse - etenemme rauhallisesti ja kaikki 
oppivat. Latinobic mm. parantaa ryhtiä, 
fyysistä kuntoa, antaa ymmärrystä kehon 
oikeanlaisesta hallinnasta, tietoa eri tans-
seista ja piristää mieli.

8301502  SELKÄYSTÄVÄLLINEN PILATES
Pomarkun monitoimihalli su 18:45-20:15
Tarja Nieminen 8.9.-1.12.2019
12.1.-3.5.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 24 / 30

Asteittain etenevää pilatestyyppistä lihas-
kuntoharjoittelua, minkä tärkein tavoite 
on selän terveyden edistäminen. Ohjelma 
ei sisällä selkää kuormittavia liikemalleja. 
Tavoitteena on oppia ymmärtämään seläl-
le haitallinen harjoittelu. Keskitymme se-
län hyvinvointia tukeviin ja edistäviin asi-
oihin, niiden opetteluun ja sisäistämiseen. 
Kurssilla harjoitellaan kehotietoisuutta 
jokaisessa liikkeessä. Tunnin lopuksi 
rentoutus. Ota mukaan oma alusta.

8301503  LAPSI+VANHEMPI -JUMPPA
Uusi kurssi!
Pomarkun monitoimihalli la 13.00-13.45
Jenna Tuomainen 7.9.-30.11.2019
18.1.-18.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Sekä lapsi että vanhempi pääsevät liik-
kumaan yhdessä. Tunti sisältää yhdessä 
temppuilua, musiikkia, mielikuvia sekä 
erilaisia välineitä. Haastetta saavat niin 
lapsi kuin aikuinenkin. Tunti on suunnattu 
2-5 vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen 
kanssa. Aikuinen voi olla äiti, isä, isovan-
hempi setä tai täti.

8301504  KAHVAKUULA
Uusi kurssi!
Pomarkun monitoimihalli la 13.45-15.00
Jenna Tuomainen 7.9.-30.11.2019
18.1.-18.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12 / 15

Kahvakuulan avulla harjoitellaan moni-
puolisesti koko kehon lihaksia. Treenates-
sa myös syke nousee. Sopii niin aloitte-
lijoille kuin kokeneille kuulailijoillekin. Te-
hoa voi säädellä temmon ja kahvakuulan 
painon avulla. Oma kuula mukaan! 

Ilmoittautuminen alkaa  
ke 14.8.2019 kello 8:00

Voit ilmoittautua netissä  
https://opistopalvelut.fi/petaja tai 

puh 044 5800520 tai 044 0455510 
tai poikkeamalla toimistoomme

ILMOITA TOIMISTOON 
JAKELUHÄIRIÖISTÄ
Mikäli kotikulmillanne ilmenee jakelu-
häiriöitä, ilmoita asiasta toimistoomme, 
jotta voidaan viedä asiaa eteenpäin.
Esitteitä voi myös noutaa toimistolta 
ke 29.8. alkaen, kun ylimääräiset pa-
lautuvat jakelusta. 
Lähetämme esitteitä myös pyynnöstä 
erikseenkin postissa.
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1101701  PUHALLINORKESTERI
Karvian alakoulu ti 18:15-20:30
Ville Katajamäki 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Karvian soittokunta on paikallisten ja lähi-
tienoon puhallinmusiikin harrastajien or-
kesteri. Kurssilla harjoitellaan viikoittain ja 
valmistetaan uusia teoksia esityskuntoon.

1101702  MUSIIKKILEIKKIKOULU
Karviatalo, harrastetila ti 10.15-11.00
Anne Kasittula 3.9.-26.11.2019
14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 12 / 13

Ryhmä on tarkoitettu 1-5 vuotiaille. Ryh-
mässä musisoidaan yhdessä vanhempi-
en, kummien tai vaikka isovanhempien 
kanssa. Musiikin iloa! Tuo lapsesi nautti-
maan rytmeistä ja leikeistä. Loruttelemme 
ja laulamme. Tutustumme ja soitamme 
rytmisoittimia. Tanssimme ja liikumme 
musiikin tahdissa. Muskari tarjoaa elä-
myksiä, positiivisia musiikin kokemuksia 
ja lämmintä yhdessäoloa. Sisaralennus: 
ensimmäinen sisar 25%, seuraavat 50% 
kurssimaksusta.

1102701  RUNORYHMÄ AINOT JA REINOT
Willelä ma 12.00-14.15
Leena Koivula 16.9.-2.12.2019
13.1.-13.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Ryhmään ovat tervetulleita runoista ja 
hyvistä tarinoista kiinnostuneet kypsään 
ikään ehtineet sanantaitajat, joilla on elä-
mänkokemusta jaettavaksi asti. Kokoon-
tumisissa luetaan runoja, valmistetaan 
erilaisia koosteita eri runoilijoiden kokoel-
mista klassikoista tähän päivään. Ryhmä 
myös esiintyy talkoohengessä erilaisissa 
tapahtumissa ja juhlissa. Koosteita val-
mistetaan myös ”tilaustyönä” eri teemoin.

1102702  LAPSITEATTERIKERHO
Karviatalo ma 15:30-17:00
Leena Koivula 16.9.-2.12.2019
13.1.-13.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Teatterikerho on tarkoitettu 7-10 vuotiaille 
lapsille. Aiempaa kokemusta ei edellytetä 
vaan ryhmään ovat tervetulleita kaikki 
esiintymisestä kiinnostuneet tytöt ja po-
jat. Ryhmä aloittaa perusharjoituksista ja 
etenee erilaisten teatterileikkien ja impro-
visaatioiden kautta mahdolliseen esiinty-
miseen keväällä Karvian musiikkiviikolla

1102703  IMPROVISAATIORYHMÄ
Karviatalo ma 17.15.-19.30
Leena Koivula 16.9.-2.12.2019
13.1.-20.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

Ryhmään etsitään esiintymisestä ja itsen-
sä kehittämisestä kiinnostuneita naisia ja 
miehiä. Aloitetaan perusharjoituksista ja 
edetään erilaisten improvisaatioharjoitus-
ten avulla, jopa esiintymään asti. Ryhmän 
edellytykset/halu julkiseen esiintymiseen 
huomioiden voidaan valmistaa esitys 
Karvian Willin Kansan viikolle marras-
kuun alkuun. Rohkeasti mukaan-aiempaa 
esiintymiskokemusta ei edellytetä.

1102704  TUPATEATTERI
Willelä su 18.30-21.00
Leena Koivula 22.9.-8.12.2019
19.1.-26.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39

1103702  TAIDEPAJA AIKUISILLE  
JA NUORILLE

Karviatalo, harrastetila to 18.30-20.45
Mirva Valkama 5.9.-28.11.2019
9.1.-16.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 36 / 39

Maalataan, piirretään ja muovaillaan 
osallistujien oman kiinnostuksen mukaan. 
Tekniikoina mm. akryyli- tai öljyvärit, ak-
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varelli, pastelli, hiili, muste, paperimassa 
tai savi. Mahdollisuus kokeilla myös 
erilaisia vaihtoehtoisia tekniikoita, kuten 
kasviväreillä maalaamista, nokeamista tai 
sokerimarmorointia. Materiaalit hankitaan 
itse tai opettajan kautta ostaen kunkin 
tarpeen mukaan. Tervetuloa mukaan niin 
vanhat kuin uudetkin tekijät! Willin Kan-
san viikolla ei tunteja.

1103703  PATIKKA- JA MAISEMA-
MAALAUSRETKI LAUHANVUORELLE
Uusi kurssi!
la 24.8.2019 10.00-16.30 Mirva Valkama
Kurssimaksu 5 € Oppitunteja 8

Yhteiskuljetus Karviatalolta klo 10,  
lähtö Lauhasta Karviaan klo 16:30. Hinta 
5€. Ilmoittautuminen retkelle ja yhteis-
kuljetukseen ke 21.8. mennessä Petäjä-
opiston toimistolle 044 5800 520 tai 044 
0455 510. Honkajoelta mukaan voi liittyä 
myös omalla kyydillä. Lisätietoja: Mirva 
Valkama 050 5353 659. Yhdistetty pa-
tikka- ja maisemamaalausretki Lauhan-
vuoren luonnossa, tutustutaan alueen 
nähtävyyksiin (Kivijata, Spitaalijärvi, Peu-
ratarha, Kaivolammi ja Näkötorni). Nuoti-
olla yhdessä valmistettu kasvislohinyytti 
ja jälkiruoka sisältyvät hintaan. Varaa 
mukaan riittävästi juomaa ja omat ruokai-
luvälineet (lusikka, lautanen, muki) sekä 
omaa evästä loppupäiväksi. Puoliltapäivin 
olevan ruokailun jälkeen jakaannutaan 
maalaamaan ja patikoimaan. Voit asettua 
maisemamaalaamaan esim. Spitaalijär-
ven rantaan tai ilmattaren salliessa vaikka 
näkötornin laelle! Kuvataideopettaja Mirva 
Valkama ohjaa maisemamaalausta. Erä-
opas Ismo Nousiainen opastaa retkeili-
jöitä mm. Kivijatan saloihin ja esittelee 
Peuratarhaa. Mukaan voi varata omat 
maalaustarvikkeet, tai lainata välineet ja 
ostaa tarvittavat materiaalit Mirvalta; hinta 
kunkin tarpeen mukaan n. 10-15€ kätei-
sellä paikan päällä. Aiempaa kokemusta 
maisemamaalauksesta ei tarvita! Alueella 
myös uimamahdollisuus. Järjestäjä: Petä-
jä-opisto ja Karvian hyvinvointipalvelut

1104701  KUDONTA
Karvian alakoulu ma 18.00-20.30
Sisko Mäkinen 2.9.-28.10.2019
6.1.-2.3.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 22 / 24

Kurssit on tarkoitettu kaikille kudonnasta 
kiinnostuneille, myös vasta-alkajille. Ku-
dotaan erilaisia käyttö- ja sisustustekstii-
lejä.

1104702  PUUTYÖ JA KORISTEVEISTO
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
ke 17.30-20.45
Pekka Kuhna 4.9.-27.11.2019
8.1.-22.4.2020
Kurssimaksu 50 € Oppitunteja 48 / 52

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttö-
esineitä.

1104703  KERAMIIKKA
Karvian alakoulu Joka toinen viikko
ti 17.30-21.15
Tarja Mantila 27.8.-5.11.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 35 / 40

Tutustutaan eri savilaatuihin. Tehdään 
erilaisia harjoitustöitä käyttöön ja koris-
teeksi. Opetellaan erilaisia koristelu- ja 
lasitustekniikoita.

1104705  KAHVIPUSSITAIDETTA
Karviatalo Joka toinen viikko
ti 14.00-16.15
Leila Lepistö 10.9.-3.12.2019
14.1.-14.4.2020
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18 / 21

Kasseja, mummolaukkuja, koruja, koreja, 
puukoreja, pannunalusia, tarjottimia, jout-
senia, joulukuusia, kaitaliinoja... Malleja 
ompelukoneella tai ilman, perinteisesti 
tai nykypäivän mukaisesti. Opettajalla 
runsaasti omia kuviomalleja ja tekniikoi-
ta, joissa kuviot kohdistetaan. Kuvioitten 
kohdistaminen antaa uutta ulottuvuutta 
kahvipusseiluun. Tämän päivän kahvipus-
sityöt ovat näyttäviä taiteellisia luomuksia. 
Kurssilla on halutessa mahdollisuus teh-
dä myös klipsutöitä.
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1104704  POSLIININMAALAUS
Karvian alakoulu Joka toinen viikko
ti 17.15-21.00 Jalaja Heljä 
3.9.-26.11.2019 7.1.-7.4.2020
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 35 / 40

Tervetuloa uudet ja jatkavat posliinin 
maalaajat.

1104706  KÄDENTAITOKAHVILA
Marjasuon kylätalo Joka toinen viikko
ma 18.00-20.30 Leila Lepistö 
16.9.-25.11.2019 13.1.-6.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 18 / 24

Karvian kädentaitokahvilassa kokoon-
nutaan ompeluseurojen tyyliin erilaisia 
käsitöitä tehden. Siellä voi toteuttaa itse-
ään, oppia uutta ja tuntea onnistumisen 
iloa. Ryhmässä neulomme, virkkaamme, 
klipsuilemme, kahvipusseja unohtamatta 
kuviot kohdistellen. Kierrätys on tämän 
päivän juttu. Tervetuloa mukaan! Paikka: 
Marjasuon kylätalo, Nummijokitie 114

1105701  KANSANTANSSI
Sampola pe 18.30-20.00
Jaana Korpi 6.9.-8.11.2019
17.1.-24.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

1203701  EVERYDAY ENGLISH START
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
ti 16.15-17.45 Seija Virkkala 
3.9.-26.11.2019 14.1.-21.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Arkipäivän sanastoa, rakenteita ja puhu-
misen harjoittelua tavallisimmissa viestin-
tätilanteissa. Käytännön läheistä kielen 
perusalkeiden opiskelua kaiken koulussa 
opitun unohtaneille sekä myös muille 
halukkaille. Kurssin oppikirja sovitaan 
yhteisesti kurssin alkaessa.

1203702  ENGLANNIN UUSALKEET JATKO
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
ti 18.00-19.30 Seija Virkkala 
3.9.-26.11.2019 14.1.-21.4.2020
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26

Arkipäivän sanastoa, rakenteita ja puhu-
misen harjoittelua tavallisimmissa vies-
tintätilanteissa. Käytännön läheistä kieltä 
alkeiden kertaukseen kaiken unohtaneille. 
Kurssin oppikirja: Anni Holopainen ja 
Christine Silventoinen, Everyday Eng-
lish 1 – Englantia aikuisille (2015, Finn 
Lectura) Everyday English 2 Englantia 
aikuisille, Anni Holopainen & Christine 
Silventoinen (ISBN 978-951-792-731-4 , 
Finn Lectura)

8301701  HELPPO JA KEVYT JUMPPA
Yhtenäiskoulun sali 
ti 16:30-17:15 Anne Kokko 
3.9.-26.11.2019 14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12

8301702  TUOLIJUMPPA IKÄIHMISILLE
Yhtenäiskoulun sali, Opintosetelikurssi!
ti 15:30-16:15 Anne Kokko 
3.9.-26.11.2019 14.1.-28.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 12

8301704  TEHOJUMPPA
Yhtenäiskoulun sali
ma 18.00-18.45 Tiina Huhtala 
12.8.-25.11.2019 13.1.-4.5.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 15

8301705  KAHVAKUULA
Yhtenäiskoulun sali 
ke 18.00-18.45 Tiina Huhtala 
14.8.-27.11.2019 15.1.-29.4.2020
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 15 / 15

8301703 MIESLIIKUNTA
Yhtenäiskoulu opinpolku
Ke: 18.00 - 19.00
4.9.-27.11.2019
Liikuntaneuvoja Veera Gustafsson

Kurssi on Karvian kunnan liikuntatoimen 
järjestämä ja on osallistujille maksuton.Löydät Kuvataidekoulu Pisaman 

Karvian kurssitiedot sivulta 13
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E N G L I S H  S U M M A R Y

Adult Education Centre Petäjä organizes 
annually over 300 courses to almost 3.800 
participants in the area around Parkano 
and Kankaanpää. A wide range of subjects 
vary from handicrafts, visual arts, music, 
languages, wellbeing to ICT. Our courses 
are open regardless of age, level of educa-
tion, home residence or nationality. 

Age recommendations are marked in the 
course title (e.g. ”10-11 V.” from 10 to 11 
years of age). The teaching is in Finnish if 
not stated otherwise. A single lesson is 45 
minutes long.

CALENDAR 2019-2020
• Fall term begins at 2.9.2019
• Fall break 14.-20.10. (Parkano and 

Kihniö) 21.-27.10. (Kankaanpää, 
Pomarkku, Honkajoki and Karvia) 

• Fall term ends at 1.12.2019
• Spring term begins at 13.1.2020
• Spring break 17.-23.2. (Kankaanpää 

and Pomarkku) 24.2.-1.3. (Parkano, 
Kihniö, Honkajoki and Karvia)

COURSE ENROLLMENT
• Enrollment begins on Wed 14.8. at 8:00. 
• Online enrollment at https://opistopalve-

lut.fi/petaja.
• Phone enrollment during office hours at 

9:00-15:00
• In person enrollment at our offices.
• We are sorry not able to process enroll-

ment by email, voice mail, Facebook or 
text messages.

• Courses start when they have at least 
seven enrolled participants.

• No separate confirmation message of 
course starting is sent.

• A text message of course cancellation is 
sent to those enrolled who have provi-
ded a mobile phone number.

COURSE FEE
Enrollment is binding. By enrolling you 
commit to paying the course fee. In the 
course list (e.g. ”Kurssimaksu 32 €” me-
ans 32 € for fall term and another 32 € for 
spring term. The course fee is invoiced 
twice a year.

If you are not able to attend the course 
please cancel your enrollment. Do it at le-
ast a week before the course starts and 
it is free of charge. Make the cancellation 
by phone or email to the office, not to the 
course teacher.

FINANCIAL AID
The Ministry of Education and Culture 
grants a special financial aid to sup-
port various beneficial activities, such as 
Finnish language studies. Aid is for redu-
cing adult education centre’s course fees. 
Courses eligible to this aid are issued with 
a notification ”Opintosetelikurssi!”. The aid 
covers 50% ot the fall period course fee.

PARKANO OFFICE
Keskuskatu 1, 2nd floor
39700 Parkano
Open Mon-Fri 9 - 15
Tel. 044 045 5510

KANKAANPÄÄ OFFICE
Keskuskatu 41
38700 Kankaanpää
Open Mon-Fri 9 - 15
Tel. 044 5800 520

See our Finnish language courses 
Parkano: 1201101, 1201102 p. 26 
Kankaanpää: 1201301 1201302 
and 1201303 p. 45
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PARKANO
Jaakkola, Lennon talo Kuruntie 725 39700 PARKANO
Keskustan koulu Koulukatu 14 39700 PARKANO
Kovesjoen kylätalo Laholuomantie 180 39620 KOVESJOKI
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna Satakunnankatu 36 39700 PARKANO
Lukion monitoimisali Koulukuja 2 39700 PARKANO
Parkanon kirjasto Parkanontie 57 39700 PARKANO
Parkanon opintotalo Sepänkatu 4 39700 PARKANO
Parkanon terveyskeskus Parkanontie 48 39700 PARKANO
Pesti Parkanontie 45 39700 PARKANO
Pohjois-Parkanon kylätalo Vatajantie 191 39750 KUIVASJÄRVI
Pontevan talo Aureentie 20 39700 PARKANO
Setlementtikeskus Parkanopirtti Parkanontie 48 A 39700 PARKANO
Vahojärven leirikeskus Vahojärventie 828 39700 PARKANO
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto Keskuskatu 1 39700 PARKANO

KIHNIÖ
Kihniön terveys- ja palvelukeskus Kivinevantie 11-13 39820 KIHNIÖ
Kihniön yhtenäiskoulu Kettukalliontie 3 39820 KIHNIÖ
Taitotalo Puumila Kuruntie 1-3 39820 KIHNIÖ

KANKAANPÄÄ
Kangasmetsän koulu, liikuntasali Kangasmoisionk. 1 38700 KANKAANPÄÄ
Kankaanpään kuntoutuskeskus Kelankaari 4 38700 KANKAANPÄÄ
Kankaanpään opisto Opistonkatu 5 38700 KANKAANPÄÄ
Kankaanpään TyVa Asemakatu 7 38700 KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Yhteislyseo Keskuskatu 28 38700 KANKAANPÄÄ
Kankaanpääsali Kangasmoisionk. 1 38700 KANKAANPÄÄ
Keltainen talo Keskuskatu 41 38700 KANKAANPÄÄ
Niinisalon koulu Kievärinkatu 3 38840 NIINISALO
Korvaluoman kylätalo Kuhilas Korvaluomantie 1036 38840 NIINISALO
Kultakankaan asumispalvelut Kelankaari 6 38700 KANKAANPÄÄ
Kyynärjärven koulu Lohikontie 144 38770 LOHIKKO
Käsityötupa Keltainen talo Keskuskatu 41 C 38700 KANKAANPÄÄ
Pohjanlinnan koulu Kangasmoisionkatu 1 38700 KANKAANPÄÄ
Venesjärven koulu Venesjärventie 878 38760 VENESJÄRVI
Venesjärvi, Maamiesseurantalo 38760 VENESJÄRVI
Veneskosken koulu 38750 VENESKOSKI
Rantala Tannerinkatu 5 38700 KANKAANPÄÄ
Santaskylän kylätalo Santaskyläntie 38910 ALA-HONKAJOKI
Taitokeskus Kankaanpää Jämintie 2 38700 KANKAANPÄÄ

O P E T U S T I L O J E N  O S O I T T E I T A
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HONKAJOKI
Hoivakoti Villa Rauhala Linnikantie 10 38950 HONKAJOKI
Honkajoen kauppakulma Kankurit Hongontie 2 38950 HONKAJOKI
Honkajoen lukio, Karviantie 12 38950 HONKAJOKI
Honkala Karviantie 12 38950 HONKAJOKI
Lauhala ent. Interkorin toimistotilat Kauhajoentie 941 38950 HONKAJOKI
Lukio/yhteiskoulu Karviantie 12 38950 HONKAJOKI
Puukoulu Katkontie 7 38950 HONKAJOKI
Puutyötilat, Honkalanmäki Karviantie 12 38950 HONKAJOKI

POMARKKU
Honkakosken koulu Honkakoskentie 70 29640 HONKAKOSKI
Hyvinvointikeskus Rinnetupa Törmäläntie 4 29630 POMARKKU
Pomarkun kirkonkylän koulu Koulutie 3 29630 POMARKKU
Pomarkun monitoimihalli Harjantie 1 29630 POMARKKU
Pomarkun teknisen työn lk.
Pomarkun yläaste/lukio Lukiontie 5 29630 POMARKKU
Tuunajärven monitoimitalo, Tuunajärventie 38680 TUUNAJÄRVI

KARVIA
Karvian kirkonkylän koulu Kylä-Karviantie 18 39930 KARVIA
Karvian kunnantalo Kyläkarviantie 17 39930 KARVIA
Karvian yhtenäiskoulu Haapasenkatu 3 39930 KARVIA
Karviatalo Tyyni Tuulion katu 12 39930 KARVIA
Lapinnevan entinen koulu Koliholmantie 191 LAPINNEVA
Linnankylän asema 39810 LINNANKYLÄ
Sampola Sampolankatu 2 39930 KARVIA
Willelä Kiviluomantie 30 39930 KARVIA

MUUALLA
IKATA Eino Salmelaisen katu 20 39500 IKAALINEN
Suomelan koulu Tampereentie 19 38600 LAVIA







Petäjä-opisto
Parkanon toimisto

avoinna ma-pe klo 9-15
Keskuskatu 1, 2. krs

39700 Parkano
puh. 044 045 5510 

kaija.haapamaki(at)sasky.fi

Kankaanpään toimisto
avoinna ma-pe klo 9-15

Keskuskatu 41
38700 Kankaanpää
puh. 044 5800 520 

tuula.luoma(at)sasky.fi

nettisivu: sasky.fi/petaja
Twitter: twitter.com/petajaopisto

Facebook: facebook.com/petajaopisto
Ilmoittautuminen: https://opistopalvelut.fi/petaja

JULKINEN TIEDOTE 
JOKA TALOUTEEN

KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
OPPILAITOS


