Petäjä-opiston kevään 2020 uudet kurssit
Opiskele ja harrasta!
•
•
•
•

Joulutauolle jääneet kurssit jatkuvat kevätkauden alkaessa ma
13.1.2020 eli viikolla 3
Voit ilmoittautua netissä, puhelimitse tai poikkeamalla toimistoomme.
Jos olet jo ilmoittautunut syksyllä
alkaneelle kurssille, kevätkaudelle
ei erikseen tarvitse ilmoittautua.
§Voit maksaa kevään kurssimaksut Tyky- ja Smartum-seteleillä toimistoihimme to 13.2.2020 saakka

Parkano

1101105 THE YOUNGSTERS
-BÄNDIKURSSI
Parkanon seudun populaarimusiikin
ry:n treenikämppä To 18.00 - 19.30
9.1. - 23.4.2020 Jukka Maunu Martti
Suvio Tunteja 30, 32 €. Kurssilla soitetaan bändinä sekä kotimaisia, että
ulkomaisia klassikkokappaleita. Kurssi
on tarkoitettu jo varttuneemmille soittajille, joilla on jo perustaidot hanskassa.
Ota yhteyttä: jukkasuvio1@gmail.com.
1103103 KERAMIIKKA
JA MUOTOILU
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 18.00 - 20.30 5.9. - 28.11.2019,
16.1. - 16.4.2020 Sari Kuusikko
Tunteja 75, 62 €. Kurssilla syvennetään erilaisia muotoilu-, pinnankoristelu- ja lasitustekniikoita. Tehdään
koriste- ja käyttöesineitä. Työskentely
on vapaamuotoista. Uunimaksu 20€
sisältyy kurssimaksuun. Tarvikemaksu
erikseen. Tervetuloa myös uudet opiskelijat mukaan.
1103116 HELPPOA GRAFIIKKAA B
Keskustan koulu La 10.00 - 16.30
25.1.2020 Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 8, 20 €. Tule tutustumaan
grafiikan valmistamiseen helpolla
menetelmällä. Tässä lyhyessä ajassa
pääset jo käsitykseen linografiikasta
menetelmänä ja saat aikaan hienoja
töitä. Voit valmistaa pienen grafiikan
vedossarjan tai kortteja. Tervetuloa
kokeilemaan. Materiaalipaketti sisältyy
kurssimaksuun.
1103117 MAISEMAMAALAUKSEN
INTENSIIVIKURSSI
Keskustan koulu La 10.00 - 16.30
16.5.2020 Vilhelmiina Mustajärvi
Tunteja 8, 15 €. Maalataan maisemaa
havainnosta luonnossa. Tekniikka vapaa, omat välineet mukaan. Kokoontuminen Viinikanjoen uimarannalla.
1103118 LASTEN KESÄKURSSI,
7-12 V.
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma-Pe 10.45 - 14.15 1. - 5.6.2020
Sirpa Mäenpää Tunteja 20, 35 €
Kesäkurssilla piirretään, maalataan ja
rakennellaan ja nautitaan kesästä ja
luovasta tekemisestä. Sään salliessa työskennellään myös ulkona. Ota
maalaukseen soveltuvat vaatteet ja
eväät mukaan. Tervetuloa!

PARKANON TOIMISTO
avoinna 3.1. alkaen ma-pe 9-15
Musiikkiopistolla, Keskuskatu 1
2. krs puh. 044 045 5510
KANKAANPÄÄN TOIMISTO
avoinna 2.1. alkaen ma-pe 9-15
Keltaisella talolla, Keskuskatu 41
puh. 044 5800 520

1104118 ENTISÖINTI JA VERHOILU
Parkanon opintotalo La-Su 9.00 15.15 18 - 19.1. ja 1. - 2.2.2020
Päivi Hieta Tunteja 32, 42 €. Kurssilla
kunnostat omat huonekalut uuteen
uskoon. Työn ohessa tulevat tutuiksi
erilaiset pintakäsittely- ja verhoilumateriaalit sekä työkalut. Aiempaa
kokemusta puun käsittelystä ei tarvita.
Opettajalta voi ostaa mm. hiontapaperit ja liiman. Tule tutustumaan
entisöinnin ja verhoilun kiehtovaan
maailmaan.
1104135 KEPPAREIDEN HURMAA,
LAPSI/ AIKUINEN-KURSSI
Keskustan koulu Pe 18.00 - 19.30, LaSu 10.00 - 15.45 24.1. - 9.2.2020
Niina Myllymäki Tunteja 18, 27 €
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan
itselle keppihevonen. Voit tehdä juuri
sen näköisen hepan kuin haluat. Jos
aikaa jää, voidaan tehdä myös varusteita. Materiaalitilaukset tehdään infotilaisuudessa 24.1. Kurssi la-su 8.-9.2.
Kurssi on tarkoitettu lapsi/ aikuinenparille, vain yksi maksu/pari.
1104136 MUOTOILUBETONIN
UUDET MAHDOLLISUUDET
Keskustan koulu La-Su 10.00 – 15.00
8. - 15.2.2020 Katja Räikkälä Tunteja
18, 27 €. Kurssin aikana valmistetaan
muotoiltavasta betonista joko käyttö- tai koriste-esineitä. Muotoilubetoni
on koostumukseltaan kuin keramiikkasavi, mutta sitä ei tarvitse polttaa.
Se kestää myös ulkona ja on kolme
kertaa vahvempaa kuin tavallinen betoni. Muotoilubetonista voi muotoilla
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 muotoilubetonin, mosaiikit
ja maalit. Lisätietoja Katja Räikkälä
puh 044-3396000
1105105 SENIORITANSSI
Keskustan koulu, sali Ti 13.00 - 14.30
14.1. - 28.4.2020 Maiju Kujanpää
Tunteja 30, 32 €. Rentoja seuratansseja erilaisten musiikkien tahtiin. Tanssit koostuvat toistuvista askelsarjoista,
jotka on helppo omaksua. Paria ei
tarvitse.
1106101 ELÄMÄKERTAKIRJOITELMAN LAADINTAA
Parkanon kirjasto Ti 14.00 - 16.15
14.1. - 14.4.2020 Sirpa Viljamaa
Tunteja 39, 42 €. Oletko pohtinut
omasi tai sukulaisen elämäntarinan tai
tapahtumajakson tallentamista kirjoittamalla? Kurssilla työstetään elämäkertakirjoitelmaa kohti kokonaisuutta
edeten omaan tahtiin. Ryhmässä
luodaan luottamuksellista vuorovaikutusta ja annetaan mahdollisuus palautteeseen toisten tekstejä lukemalla.
Tarinoita jakamalla saadaan omaa
kerrontaa jalostumaan.
8302106 ITSETUTKIMUS
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto
La 10.00 - 16.15, Su 10.00 - 15.30
18. - 19.1.2020 Turo Vuorenpuro
Tunteja 13, 20 €. Kärsitkö stressistä?
Etsitkö mielenrauhaa? Haluatko vapautua? Tämä kurssi paljastaa, kuinka
vapautuminen stressistä, tyytymättömyydestä, ahdistuksesta, masennuksesta jne. ei vaadi välttämättä mitään
muuta kuin sen, että pysähdyt, tutkit
ja oivallat, että et ole oikeasti se, kuka
uskot olevasi.

8302104 TAI CHI
Keskustan koulu, sali To 18.30 - 20.00
16.1. - 30.4.2020 Hans Koskinen
Tunteja 30, 32 €. Tai Chi on henkistä
ja fyysistä tasapainoa kehittävä laji.
Ota mukaan joustavat vaatteet.
8202101 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KURSSI
Parkanon opintotalo, auditorio
Jorma Salimäki ja Mikko Köykkä
Tunteja 40, 50 €. Järjestyksenvalvojan
peruskurssin suorittaminen hyväksytysti antaa mahdollisuuden toimia
järjestyksenvalvojana. Lopullisen hyväksynnän järjestyksenvalvojana toimimiseen antaa poliisi. Aikataulu:
ma 20.1. JV-koulutus klo 17-21.50
ti 21.1. JV-koulutus klo 17-21.50
ke 22.1. JV-koulutus klo 17-21.50
to 23.1. Pelastustoiminta klo 17-20
la 25.1. JV-koulutus klo 9-16.15
ke 29.1. Hätäensiapu klo 16-19
to 30.1. Koe+päätös klo 17-21.50
Linkit koulutusmateriaaleihin löytyvät
nettisivun kurssitiedoista.
9999101 PLANETAARISET RAJAT
OVAT UHATTUNA
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Pe 17.1.2020 klo 13.30 - 15.00 Suomen ympäristökeskus, Ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja prof. Eeva
Furman: Ihmiskunta, koko sivilisaatiomme ja kaikki sen rakenteet, ovat
täysin riippuvaisia biosfäärimme elinvoimaisuudesta. Vapaa pääsy!
9999102 TALOUSKASVU JA
YMPÄRISTÖHAITAT
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 18.2.2020 klo 13.30 - 15.00 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. Vapaa
pääsy!
9999103 KESTÄVÄ HYVINVOINTI
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 19.3.2020 klo 13.30 - 15.00
Kokkolan Yliopistokeskuksen tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi: Ihmisten
hyvinvointi on riippuvaista toimivista
ekosysteemeistä. Nyt käynnissä olevat
elinympäristöjen muutokset heikentävät monin tavoin hyvinvoinnin edellytyksiä. Vapaa pääsy!
9999104 TULEVAISUUSAJATTELU
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 22.4.2020 klo 13.30 - 15.00
Tulevaisuuskoulun toiminnanjohtaja
Otto Tähkäpää: Tulevaisuuslukutaitoa
tarvitaan kuvittelemaan yhden maapallon reunaehtoihin mahtuvia tulevaisuuksia, jotka eivät ole ainoastaan
nykyhetkestä johdettavan kestämättömän kehityksen jatkumoa. Vapaa
pääsy!

Kihniö

1301224 KIHNIÖ 100KOTISEUTUKURSSI
Kihniön yhtenäiskoulu Ke 16.30 18.00 15.1. - 15.4.2020 Henna Nurmela Tunteja 26, 32 €. Kirjoitamme
tarinoita elämän varrelta, lapsuudesta,
perhe-elämästä, juhlista. Tuotamme
tekstiä ja kuvia omaksi ja jälkipolvien
iloksi, sekä koostamme Kihniön seudun kotiseutuhistoriikkia. Luemme
opettajan antamista tehtävistä syntyneitä tekstejä ja keskustelemme aiheista leppoisassa hengessä.

Kankaanpää

1102302 JUNIORITEATTERI
Kankaanpään keskustan koulu
Ti 16.00 - 17.30 14.1. - 14.4.2020
Jari Hiltunen Tunteja 26, 32 €
Uusi teatteriryhmä alkaa keskustan
koululla. Kokoonnutaan Keskustan
koulun Mediateekissä. Tervetuloa!
1103329 KALLIGRAFIAN
LYHYTKURSSI B
Keltainen talo 2. krs La 10.00 - 14.15
8.2.2020 Sirpa Mäenpää Tunteja 5, 10
€. Ota omaa aikaa ja tule tekemään
helpoilla menetelmillä kalligrafiaa,
esim. Ex Libris, käyntikortti, tyylitellyt
nimikirjaimet, onnittelukortteja, käyttäen kirjainten lisäksi kuvitusta ja koristelua. Opettaja neuvoo hankinnoissa
ja häneltä voi myös ostaa materiaaleja
1103333 KUVANSIIRTO
KERAMIIKALLE
Kankaanpään opisto, Taitola, keramiikanlk, Pe 17.00 - 20.00, La-Su 10.00
- 16.30 7. - 9.2.2020 Anne Siltanen
Tunteja 20, 27 €. Kopiopaino on grafiikan menetelmä, jolla valokuvaa tai
esim. omia piirroksia voidaan siirtää
saven pintaan. Jokainen kuva on
uniikki ja jäljentyy eri tavoin. Tekniikka
soveltuu hyvin taidekeramiikan välineeksi. Tehdään laattoja, joihin kuvat
siirretään. Kurssilla ei tarvita aikaisempaa kokemusta keramiikkatyöskentelystä. Ota mukaan omia lasertulostettuja valokuvia. Materiaaleja voi ostaa
opettajalta.
1103334 TEKSTIÄ JA
KIRJAN SIVUJA
Keltainen talo, neukkari Ma 18.00
- 20.30 13.1. - 20.4.2020 Sirpa Mäenpää Tunteja 39, 42 €. Kurssilla voit
perehtyä kalligrafiaan eli kauniisti kirjoittamiseen sekä yhdistää myös eri
tekniikoita itse tehdyksi kirjan sivuksi
tai kirjaksi tai tehdä vanhasta kirjasta
uuden. Käytämme apuna tekstejä,
värejä, kultausta, kuvitusta ja kuvansiirtoa ym. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. Ei tarvita aiempaa kokemusta.
1103312 LASTEN
KESÄKURSSI, 7-12 V.
Keltainen talo 2. krs Ma-Pe 10.45 14.15 1. - 5.6.2020 Emilia Male
Tunteja 20, 35 €. 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!
1104348 HOPEATYÖPAJA,
JATKOKURSSI
Pohjanlinnan koulu, tekn. työn luokka
La-Su 9.30 - 16.00 21. - 22.3.2020
Vuorela Ari Tunteja 16, 27 €. Paja
on tarkoitettu hopeatöiden perusteet
osaaville, mutta myös aloittelijoita voi
tulla mukaan. Kurssilla valmistetaan
hopealevystä ja -langasta ketjuja,
sormuksia, korvakoruja ja riipuksia
perinteisin käsityötekniikoin. Jokaiselle
oppilaalle on varattu perustyökalut.
Ikäraja 16v. Materiaalit voit ostaa
opettajalta. Kurssi pidetään la-su
21.3.-22.3. Työkalu- ja laitekorvaus 8€
peritään kurssin aikana.

sasky.fi/petaja
1104340 HOPEATYÖPAJA,
JATKOKURSSI
Pohjanlinnan koulu, tekn. työn luokka
La 9.30 - 16, Su 9.30 - 16.00. 14. 15.3.2020 Ari Vuorela Tunteja 16, 27 €
Paja on tarkoitettu hopeatöiden perusteet osaaville. Kurssilla valmistetaan
hopealevystä ja -langasta ketjuja,
sormuksia, korvakoruja ja riipuksia
perinteisin käsityötekniikoin. 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
Rantala Pe 16.00 - 20.45, La 10.00 17.00 24.1. - 25.1.2020 Leila Leinonen
Tunteja 15, 20 €. Omistatko rukin, joka
on ollut pitkään toimettomana? Haluaisitko oppia käyttämään sitä ja kehräämään sillä lankaa? Tule kurssille
samanhenkiseen porukkaan oppimaan
entisajan kädentaito. Ekalla kerralla
puhdistetaan ja kunnostetaan rukit toimintakuntoon, sekä karstataan villoja
kehruukuntoon. Toisena päivänä opetellaan kehräämään. Ennen kurssin
alkua huomioi; jos rukkia on säilytetty
kylmätilassa, ota se huoneenlämpöön
pari viikkoa aikaisemmin. Jos rukki on
kovin likainen, voit pestä sen jo kotona
valmiiksi lämpimällä saippuavedellä ja
pehmeällä harjalla. Kuivaa pyyhkeellä
lopuksi. 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 karstoja ja villoja (lampaan, koiran sekä kissan karvoja).
Tervetuloa mukavalle kurssille!
1104342 NEULAHUOVUTUS
Rantala La 10.00 - 15.30 8. 15.2.2020 Leila Leinonen Tunteja 14,
20 €. Kurssilla opetellaan tekemään
villasta neulahuovuttamalla kolmiulotteisia hahmoja sekä tasotöitä. Voit tehdä vaikka lemmikistäsi muotokuvataulun tai villaisen hahmon. Voit hankkia
itse huovutusvillat ja -neulat tai sarjaneulahylsyn sekä muutamia neuloja
varalle. Tuo mukanasi sopivan kokoinen n. 40 x 40 cm ja n. 10 cm paksuinen superlon pala huovutusalustaksi.
Voit tuoda mukanasi omat villat sekä
mahdollisesti lemmikin karvoja, villa-,
pellava- tai turvepellavahuopaa tms.
kankaasta esim. taulun huovutuspohjiksi. Tuo myös superlonpaloja
kolmiulotteisten hahmojen sisuksiksi
sekä rautalankaa taivuteltaville osille.
Ohjaajalta löytyy myös paljon villoja eri
väreissä. Tervetuloa kivalle kurssille!
1104343 LUOVAA KIRJANSIDONTAA: KALENTERIMUISTIKIRJA
Keltainen talo 2. krs Pe 17.30 - 20,
La-Su 9.30 - 16.30 7. - 9.2.2020 Tarja
Rajakangas Tunteja 21, 32 €. Tehdään
omaan arkeen sopiva kirja kalenteriksi ja/tai muistikirjaksi. Sivut voivat
olla valkoisia, ruudullisia, raidallisia,
pilkullisia, koristeellisia papereita sekä
muovitaskuja. Miellyttävän taipuisat
pahvikannet 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 ompeleilla
ommellen. Voidaan myös syventää
viime vuoden kirjotut kirjat -tekniikoita.

1104344 KEPPIHEVOSET, LAPSI/
AIKUINEN-KURSSI
Keltainen talo To 18.00 - 19.30, La
9.30 - 16.45 5. - 14.3.2020 Leila
Leinonen Tunteja 20, 27 €. Tule tekemään oma keppihevonen tai uniikki lahja aikuisen avustuksella. Voit
hankkia materiaalit itse tai ostaa ne
ohjaajalta. Tarvitset mm. puukepin,
kangasta (teddyä, samettia, villaa
tms.) vanua, nahkaa, avainrenkaita ja
harjaksiin lankaa tai aitoa villaa. Varaa
myös ompelutarvikkeita ja liimaa sekä
koristeita. Opitaan mukava kädentaito
yhdessä tehden. Info to 5.3., 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-Su 10.00 - 15.00 14. 21.3.2020 Katja Räikkälä Tunteja 18,
27 €. Kurssin aikana valmistetaan
muotoiltavasta betonista joko käyttö- tai koriste-esineitä. Muotoilubetoni
on koostumukseltaan kuin keramiikkasavi, mutta sitä ei tarvitse polttaa.
Se kestää myös ulkona ja on kolme
kertaa vahvempaa kuin tavallinen betoni. Muotoilubetonista voi muotoilla
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 muotoilubetonin, mosaiikit
ja maalit. Kurssi la-su 14.-15.3. ja la
21.3. Lisätietoja Katja Räikkälä puh
044-3396000
1104346 RISUISTA ON MONEKSI
Rantala La 9.00 - 16.45 4.4.2020
Leila Leinonen Tunteja 10, 15 €
Tule oppimaan mukava kädentaito ja
valmista pitkäikäinen koriste tai tarveesine terassille tai puutarhaan. Opetellaan erilaisia muotoja, kransseja,
obeliskeja, lintuja, siiliä, sudenkorentoja, koreja, risuluutia ja ovimattoja. Tuo
omat tuoreet koivunrisut mukanasi. Iso
jätesäkillinen riittää n. kolmeen työhön.
Lajittele risut koon mukaan valmiiksi
nippuihin työn nopeuttamiseksi. Ota
mukaan essu, ohuet työhanskat, oksasakset, sivuleikkurit ja kärkipihdit
sekä ohutta ruskeaa rautalankaa pari
rullaa. Ota mukaasi myös nauhoja ja
koristeita sekä eväät pitkään päivään.
Tervetuloa risujen maailmaan!
1104350 PERJANTAIN
KAHVIPUSSITAIDETTA
Keltainen talo Pe 12.30 - 15.45 17.1.
- 27.3.2020 Leila Lepistö Tunteja 24,
32 €. Kasseja, mummolaukkuja, koruja, koreja, puukoreja, pannunalusia,
tarjottimia, joutsenia, joulukuusia,
kaitaliinoja... Malleja ompelukoneella
tai ilman, perinteisesti tai nykypäivän
mukaisesti. Opettajalla runsaasti omia
kuviomalleja ja tekniikoita, joissa kuviot kohdistetaan. Kuvioitten kohdistaminen antaa uutta ulottuvuutta kahvipusseiluun. Tämän päivän kahvipussityöt
ovat näyttäviä taiteellisia luomuksia.
1104351 YSTÄVÄNPÄIVÄKORUILUA
Keltainen talo La 9.30 - 12.45 25.1. 8.2.2020 Leila Lepistö Tunteja 8, 15 €
Tule punomaan itsellesi tai ystävällesi
kaunis koru kahvipusseista. Sydämmen muotoisia malleja on useampia.
Niihin voi yhdistellä helmiä, nappeja
tai itsepunotun kahvipussihelmen.
Tervetuloa ystävänpäivän merkeissä
mukaan! Kurssi la 25.1. ja 8.2.

1207304 ESPANJAA
ALUSTA ALKAEN
Kankaanpään Yhteislyseo Ma 17.00 18.30 13.1. - 20.4.2020 Katriina Salminen Tunteja 26, 32 €. Aloita uusi vuosi
uuden kielen parissa ja sukella espanjan värikkääseen maailmaan! Kevään
aikana harjoitellaan arjen perustilanteita, esittäytymistä sekä itsestä ja perheestä kertomista. Opettelemme myös
ruokailuun ja majoittumiseen liittyvää
sanastoa. Kaiken maustamme ripauksella iloista latinokulttuuria. Oppikirja
päätetään yhdessä ensimmäisellä
tunnilla.
1209302 TUKIVIITTOMAKURSSI
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
Ke 17.00 - 19.30 15.1. - 18.3.2020
Mervi Järvinen Tunteja 26, 32 €
Kurssilla perehdytään tukiviittomien
käyttöön puhetta tukevana tai korvaavana menetelmänä ja harjoitellaan
tukiviittomien käyttöä arjen askareissa. Tule opettelemaan 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.
Monistemateriaalimaksu 3e. Lisää
kurssista voi kysellä opettaja Mervi
Järviseltä, puh. 0456384958.
3401313 ANDROID-ÄLYPUHELIN
Keltainen talo, neukkari Ke 18.00 20.30 15.1. - 5.2.2020 Olli Ruohomäki
Tunteja 12, 20 €. Tällä neljän illan
kurssilla harjoitellaan Android-alapuhelinten peruskäyttöä. Aiheina ainakin asetukset, yhteystiedot, viestit,
kamera, navigaattori, wlan, Gmail,
WhatsApp ja Instagram. Ratkaistaan
porukalla vastaan tulevia ongelmia,
säädetään asetuksia ja etsitään hyviä
ohjelmia kunkin tarpeen mukaan. Oma
älypuhelin mukaan.
3401330 ELÄKELIITON TIETOTEKNIIKAN JATKOKURSSI
Keltainen talo, mikroluokka Ke 12.00 13.30 15.1. - 15.4.2020 Minna Salmi
Tunteja 26, 32 €. Kurssilla jatketaan
syksyllä aloitetuista perusteista. Kurssi
järjestetään yhteistyössä Eläkeliiton
Kankaanpään yhdistyksen kanssa.
3401314 SOSIAALINEN MEDIA 2
Keltainen talo, mikroluokka Ti 18.00 21.00 4. - 11.2.2020 Raili Haapala
Tunteja 8, 15 €. Otetaan käyttöön ja
opetellaan perustetmput WhatsAppista, Twitteristä ja Instagramista. Oma
älypuhelin tai tabletti mukaan.
8302313 HYVÄN MIELEN ILTA
Keltainen talo, neukkari Ti 16.30 18.00 14.1. - 11.2.2020 Leila Leinonen
Tunteja 10, 15 €. Syksyllä alkanut
keskusteluryhmä, jolle toivottiin jatkoa.
Nyt jatkuu. Vietetään iltapäivää erilaisten teemojen merkeissä. Huomioi
muuttunut päivä ja kellon aika.
8302316 ENSIAPU 1
Keltainen talo, neukkari, To-Pe 8.30
- 16.00 6. - 7.2.2020 Mikko Köykkä,
Sinikka Pessi Tunteja 16, 60 €
Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa
ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on
pätevä kaikissa Euroopan maissa.

8302312 FASCIAMETHOD
Kankaanpään opisto Ma 19.15 - 20.45
13.1. - 20.4.2020 Tarja Nieminen.
Tunteja 26, 32 €. Kurssilla tutustutaan
FaskiaMethod menetelmään. Faskiat
eli lihaskalvot ovat sidekudoksia, jotka
tekevät meistä joko kankeita ja kömpelöitä tai jänteviä ja vahvoja. FasciaMethod on aktiivista ketjuliikkuvuus
harjoittelua, jota rytmitetään hengityksellä. Tavoitteena on parantaa liikkuvuutta ja palautumista. Suomalaisten
fysioterapeuttien kehittämä, joka sopii
myös kuntoliikkujille. Tunti rauhallisesti
etenevä, aikaa keskittyä omaan kehoon. Oma jumppa-alusta ja vesipullo.
8302320 JUTTU-TUPA
KaSeVa ry:n tilat, Taipaleenkatu 5
Ma 13.00 - 14.45 13.1. - 4.5.2020
Kivimäki Marja-Leena Tunteja 30, 32 €
Tällä afaattisille henkilöille tarkoitetulla kurssilla keskustellaan erilaisista
teemoista, ajankohtaisista aiheista.
Tavoitteena on tuoda vaihtelua ja
virkistystä arkeen ja samalla edistää
kommunikointikykyä ja sosiaalisia
taitoja. Avustaja mukaan sitä tarvitseville. Kurssin järjestävät yhteistyössä
Petäjä-opisto, Kaseva ry ja Aivoliitto ry.
Talo tarjoaa kahvit, tuokaa halutessanne kastamiset. Kokoontumiset KaSeVan tiloissa.
9999306 DRONE-OHJAAJAKURSSI
Keltainen talo, mikroluokka La-Su
13.00 - 15.30 18. - 26.4.2020 Jarmo
Poutala Tunteja 12, 25 €. Tutustutaan
saatavilla oleviin lennokkimalleihin,
lisälaitteisiin ja kameratekniikkaan.
Perehdytään erilaisiin käyttökohteisiin,
riskienhallintaan sekä 1.7.2020 voimaan tuleviin asetuksiin. Harjoitellaan
lennätystä lukion montulla 25.-26.4.
Kurssimaksu sisältää 5 € materiaalimaksun. Omat droonit mukaan.

Pomarkku

1104510 NUORTEN SAVIPAJA
Pomarkun teknisen työnlk. To 15.15 16.45 16.1. - 16.4.2020 Anne Siltanen
Tunteja 26, 38 €. Kurssilla tutustutaan
keramiikan käsirakennustekniikoihin. Voit tehdä oman mielenkiintosi
mukaan esim. hahmoja, eläinaiheita,
koriste-esineitä, soivan udu-rummun
tai vaikka kukkopillin. Savi ja poltot
sisältyvät kurssimaksuun.
3401501 POMARKUN DIGIPAJA
Pomarkun kunnankirjasto Ma 12.00 16.00 13.1. - 20.4.2020 Minna Salmi
Tunteja 65. Ei kurssimaksua. Digipajassa voit muuntaa erilaisia aineistoja
digimuotoon. Voit digitoida asiakirjoja,
valokuvia, negatiiveja, vinyylejä, VHSja C-kasetteja. Saat tarvittaessa opastusta digipajan laitteiden ja ohjelmien
käyttöön. Varaukset 45 minuutin henkilökohtaiseen ohjaukseen kirjastosta.

Karvia

1104707 KUDONTA
Karvian alakoulu Ke 18.00 - 20.30
15.1. - 4.3.2020 Anne Vaviolahti Tunteja 24, 32 €. Kurssit on tarkoitettu
kaikille kudonnasta kiinnostuneille,
myös vasta-alkajille. Kudotaan erilaisia
käyttö- ja sisustustekstiilejä.

Tällä koodilla löydät koko
kurssitarjontamme. Voit
myös ilmoittauuta netissä.

