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Keväästä ja kesästä on selvitty, vaikka koville ottikin� Näin uutta syksyä aloittaessa olo 
ei kyllä vieläkään tunnu ihan normaalilta� Kokemus opettaa ja nyt osataan paremmin 
varautua� Kukaan ei silti tiedä, mitä edessä on� Lopulta ihmisen osana on jatkaa eteen-
päin, vaikkei tulevaan näe kahden askeleen vertaa�
Tätä opiston esitettä ei tänä vuonna jaeta joka kotiin, vaikka monet varmasti odottavat� 
Nyt otettiin pienempi painos ja laitettiin noudettavaksi opiston toimistosta, kirjastosta 
ja kunnantalolta� Postin kautta lähetetään myös, kun pyydätte toimistolta� Säästetään 
kustannuksia ja varaudutaan siihen, että kurssitietoihin voi tulla paljonkin muutoksia� 
Niitä on helpompaa tehdä nettiin - sieltähän tietoa muutenkin etsitään�
Sen jälkeen kun lähiopetus jouduttiin maaliskuussa keskeyttämään, osaa kursseista 
voitiin jatkaa etäopetuksena� Opettajat pitivät yhteyttä ryhmäläisiin, antoivat tehtäviä ja 
ohjasivat mitä erilaisimmilla välineillä� Tietynlaiseen opiskeluun ja harrastamiseen tämä 
sopi oikein hyvin� Suurin osa kursseista kuitenkin valitettavasti loppui ennen aikojaan� 
Niiden osallistujille tarjottiin mahdollisuutta hakea hyvitystä kevään kurssimaksusta� 
Alkavalle lukuvuodelle on lisätty verkkokursseja ja verkkoluentoja� Myös muista opis-
toista tulee tarjolle vaikka mitä verkkokursseja ja välitämme mielellämme tietoa teille 
myös niistä�Tämä auttaa heitä, joiden osallistumista estää riskiryhmään kuuluminen, 
kulkuyhteydet, etäisyydet, vuorotyö tai vaikkapa omaisen hoitovastuu� 
Tätä kirjoittaessa on vieläkin voimassa suositus, etteivät yli 70-vuotiaat osallistu lä-
hiopetukseen� Tämä vähentää osallistujamäärää varmasti vielä syksylläkin� Sitä en-
nakoiden laskimme kurssien toteutusraja viiteen osallistujaan� Ikävää näin esimiehen 
näkökulmasta on myös se, että opettajakunnassamme on kymmenen konkariopettajaa, 
joita ei tässä tilanteessa ole mahdollista palkata�
Viime vuonna otettiin käyttöön uusi kurssihallinto-ohjelma ja sillä tehdyt laskut näytti-
vät laskutuskauden eri tavalla kuin aiemmin� Asiasta saatiin keväällä paljon aiheellista 
palautetta ja laskutusprosessia on nyt korjattu tulevaa vuotta varten� Kurssitiedoissa 
näytetään nyt kurssin kokonaishinta ja kurssimaksut laskutetaan yhdessä erässä syys-
kaudella� Vanhaan tyyliin kahdessa erässä laskutetaan edelleen Pisamat ja Näppärät�
Eri kurssien sopivuutta etäopetukseen mietittäessä kirkastui myös opistotoiminnan 
yhteisöllinen luonne� Kuinka tärkeää onkaan nähdä muita ihmisiä, voida jutella ja har-
rastaa yhdessä� Tällaisen kevään ja kesän jälkeen kansalaisopistolle on entistäkin 
suurempi tarve� Olenkin iloinen voidessani toivottaa teidät takaisin opiskelemaan ja 
harrastamaan� Pysytään turvassa ja terveinä�

15.6.2020
Olli Ruohomäki
apulaisrehtori

U U T T A  V A A N  E I  N O R M A A L I A
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Pekka Simberg
yleissivistävän koulutuksen johtaja
puh� 0400 566 465
Eino Salmelaisen katu 20
39500 Ikaalinen

Olli Ruohomäki
apulaisrehtori
Pomarkun opetustarjonta 
puh� 044 5800 522
Keskuskatu 41 
38700 Kankaanpää

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
Keskuskatu 41 
38700 Kankaanpää
avoinna ma-pe klo 9-15

Kaija Haapamäki
opinto- ja toimistosihteeri
puh� 044 0455 510
Keskuskatu 1 2� krs 
39700 Parkano
avoinna ma-pe klo 9-15

Jyrki Käppi
koulutussuunnittelija,
Karvian opetustarjonta ja tilauskoulutus
puh� 050 4068 054
Sepänkatu 4 
39700 Parkano 

sähköpostit: etunimi.sukunimi@sasky.fi

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

14�8� klo 9:00 Ilmoittautuminen alkaa
17�8� (vk 34) Näppärän ja Pisaman syyskausi alkaa
28�8� klo 17:30 Opettajankokous verkossa
31�8� (vk 36) Kansalaisopiston syyskausi alkaa
9�10� Tyky- ja Smartum-setelien viimeinen käyttöpäivä syksyllä
12�-18�10� (vk 42) Kihniön ja Parkanon syysloma
19�-25�10� (vk 43) Honkajoen, Kankaanpään, Karvian ja Pomarkun syysloma
29�11� (vk 48) Kansalaisopiston syyskausi päättyy
4�12� (vk 49) Näppärän ja Pisaman syyskausi päättyy
11�1� (vk 2) Kevätkausi alkaa
18�2� Tyhy- ja Smartum setelien viimeinen käyttöpäivä keväällä
22�-28�2� (vk 8) Kankaanpään, Karvian ja Pomarkun talviloma
29�2�-7�3� (vk 9) Kihniön ja Parkanon talviloma
19�4� Kansalaisopiston kevätkausi päättyy
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O P I S K E L I J A L L E

TERVETULOA PETÄJÄÄN
• Kurssit ovat kaikille avoimia riippumatta 

iästä, kotipaikasta, pohjakoulutuksesta 
tai kansallisuudesta

• Oppitunnit ovat 45 minuutin mittaisia

ILMOITTAUTUMINEN
• Ilmoittautuminen alkaa pe 14.8. kello 9
• Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumis-

järjestyksessä
• Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon
• Sitoudut ilmoittautuessasi maksamaan 

kurssimaksun� 
• Voit ilmoittautua netissä, puhelimitse, 

toimistoomme tai Karvian kunnantalon 
infopisteeseen�

• Näppärän ja Pisaman uudet opiskelijat 
ilmoittautuvat puhelimitse toimistoon�

• Emme voi valitettavasti ottaa vastaan il-
moittautumisia sähköpostilla, tekstivies-
tillä, Facebookista tai puhelinvastaajasta 

• Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu var-
mista, että olet antanut henkilötunnuk-
sen ja maksanut aiemmat kurssimaksut�

• Henkilötunnusta kysytään henkilön tun-
nistamiseen kurssilaskutuksessa�

• Ilmoittautumisen voi perua maksutta vii-
meistään viikkoa ennen kurssin alkua

KURSSIMAKSUT
• Kurssitiedoissa ilmoitetaan nyt koko 

vuoden tuntimäärä ja kurssimaksu
• Kansalaisopistokurssit laskutetaan yh-

dessä erässä syyskaudella� 
• Kuvataidekoulu Pisama ja Käsityökoulu 

Näppärä laskutetaan kahdessa erässä 
lukukausittain

• Voit maksaa kurssimaksuja myös Tyky- 
ja Smartum -seteleillä toimistoihimme 
syyskaudella 9�10�2020 ja kevätkaudella  
18�2�2021 asti�

• Uudelle kurssille voi osallistua vasta kun 
aiemmat kurssimaksut on maksettu

Kansalaisopistokurssit
oppitunteja kurssimaksu
työpajan käyttökerta 5 €
1-5 10 €
6-9 20 €
10-19 25 €
20-29 40 €
30-39 42 €
40-49 52 €
50-59 64 €
60-69 74 €
70-79 84 €
80-89 94 €
90-100 104 €
6-10 mus� yksilöop 60 €

Taiteen perusopetus
Kuvataidekoulu Pisama

60 yhteiset opinnot 106 €
90 teemaopinnot 134 €

Käsityökoulu Näppärä
90 yhteiset opinnot 148 €
90 teemaopinnot  
(ei sis� tarvikemaksua)

100 €

Mikäli opisto keskeyttää toiminnan epide-
miatilanteen vuoksi, osallistujille hyvitetään 
kurssimaksuja samalla periaatteella kuin ke-
vätkaudella� Mikäli keskeytys tapahtuu niin 
aikaisin, ettei olla vielä laskutettu, laskute-
taan vain pidettyjen tuntien osuus�

TAPATURMAVAKUUTUS
Opiskelijoilla on tapaturmavakuutus OPS:n 
mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvil-
lä välittömillä matkoilla� Korvaus kattaa hoi-
tokustannuksia tiettyyn rajaan asti�
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ALENNUKSET
• Ennen kurssin alkua 80 vuotta täyttä-

neet ovat vapautettuja kurssimaksuista
• Sisaralennus ensimmäisestä sisaruk-

sesta 25 % ja seuraavista 50 %�
• Tiettyjen kurssien maksuista saa alen-

nusta OKM:n opintoseteliavustuk-
sen tuella� Se on suunnattu työttömil-
le, eläkeläisille, 63 vuotta täyttäneille 
ja maahanmuuttajille� Avustusta hae-
taan ilmoittamalla asiasta toimistoon� 
Alennus on 25% lukuvuoden ja 50% lu-
kukauden mittaisen kurssin maksuista�

KURSSIN TOTEUTUMINEN
• Kurssi peruuntuu ennen aloituskertaa, 

mikäli ennakkoilmoittautuneita on kolme 
tai vähemmän

• Kurssi keskeytyy, mikäli toisellekaan ko-
koontumiskerralla paikalla ei ole vähin-
tään viittä osallistujaa

• Kurssi toteutuu, mikäli viimeistään toi-
sella kokoontumiskerralla on vähintään 
viisi paikalla olevaa osallistujaa

TIEDOTTAMINEN
• Tätä opinto-ohjelmaa ei poikkeukselli-

sesti jaeta joka kotiin� Saat sen toimis-
toistamme, kirjastosta tai kunnantalolta� 
Saat sen myös postin kautta, kun pyy-
dät toimistolta lähettämään

• Kurssitiedot ja netti-lmoittautuminen 
https://opistopalvelut.fi/petaja

• Pidä yhteystietosi ajan tasalla (posti, 
sähköposti ja puhelin) jotta tiedotus ta-
voittaa myös sinut�

• Ilmoitamme kevään uudet kurssit vuo-
denvaihteen Kankaanpään Seudussa ja 
Ylä-Satakunta -lehdessä�

• Ajankohtaisista asioista tiedotetaan 
myös opiston Facebook-sivulla https://
facebook�com/petajaopisto�

• Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä 
ilmoitusta�

• Kurssin keskeytymisestä tai peruuntumi-
sesta ilmoitetaan ryhmätekstiviestillä�

KESTÄVÄ KEHITYS
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 suunnitte-
lussa ja toteutuksessa otetaan huomioon 
kestävä kehitys esim� sisällössä ja mene-
telmissä, materiaalinkäytössä ja kierrätet-
tävyydessä tai kulttuurisissa teemoissa�

TENTINVALVONTA
Petäjä-opistossa voi myös suorittaa korkea-
koulun siirtotenttejä� Sovi asia tentaattorisi 
kanssa ja opiston kanssa mielellään kahta 
viikkoa ennen tenttipäivää� Opisto järjestää 
tenttitilan, valvojan sekä lähettää vastaukset 
tarkastajalle� Tenttimaksu on 40 € / kerta� 

TILAUSKOULUTUS 
Järjestämme myös tilauskoulutusta yrityk-
sille ja yhteisöille� Koulutustarjonta kattaa 
opiston kaikki oppiaineet� Lisäksi käytettä-
vissä on monialainen asiantuntijaverkosto� 
Koulutus suunnitellaan asiakkaiden tarpei-
den mukaan, ja se voidaan toteuttaa joko 
opiston tiloissa tai asiakkaan toivomuksen 
mukaisesti muualla� 
Tilauskoulutukseen liittyvissä asioissa teitä 
palvelee koulutussuunnittelija Jyrki Käppi

TIETOSUOJASELOSTE
Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen 
edellyttämän tietosuojaselosteen Petäjän 
nettisivulta kohdasta Media�
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E N G L I S H  S U M M A R Y

Adult Education Centre Petäjä organizes 
over 300 courses to almost 3�800 partici-
pants every year� A wide range of courses 
are from handicrafts, visual arts, music, 
theater, language skills, wellbeing to ICT� 
Courses are open to people of all ages or 
nationalities� No previous education is re-
quired� Age recommendations are mar-
ked 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� One lesson 
is 45 minutes�

CALENDAR 2020-2021
• Fall term begins at 31�8�
• Fall break 12�-18�10� (Parkano and 

Kihniö) 19�-28�10� (Kankaanpää, 
Pomarkku, Honkajoki and Karvia) 

• Fall term ends at 29�11�
• Spring term begins at 11�1�
• Spring break 22�-28�2� (Kankaanpää 

and Pomarkku) 1�-7�3� (Parkano, Kihniö 
and Karvia)

• Spring term ends at 19�4�

COURSE ENROLLMENT
• Enrollment begins on Fri 14�8� at 9:00 
• Course informantion ond online enroll-

ment at https://opistopalvelut.fi/petaja.
• Phone enrollment during office hours at 

9:00-15:00
• In person enrollment at our offices.
• We don’t accept enrollment by email, 

voice mail, Facebook or text messages�
• Courses start when they have at least fi-

ve 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�

• An enrollment may be cancelled for free 
to office a week before the course starts

COURSE FEE
Enrollment is binding� By enrolling you 
commit to paying the course fee� In the 
course listin ”Kurssimaksu 64 €” covers 
both fall and spring terms� The course fee 
is invoiced to you surface mail address�
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�

SPECIAL AID
The Ministry of Education and Culture 
has granted a special financial aid to sup-
port various beneficial activities, such as 
Finnish language studies� 
Aid is designated to reducing adult edu-
cation centre course fees� Courses eli-
gible to this aid are marked with a text 
”Opintosetelikurssi!”�
The aid covers 25% ot a two-term course 
or 50% of a one-term 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



9      

T E R V E Y S  J A  T U R V A L L I S U U S

Tätä kirjoittaessa kesäkuun puolivälissä 
OKM suosittelee, etteivät yli 70-vuotiaat 
osallistu lähiopetukseen� Tätä suositte-
lemme myös omille kurssilaisillemme�
Rajoituksia lievennettiin kesäkuussa 
lisäämällä omaa harkintaa, eli että lähi-
kontakteja tulee välttää mahdollisuuksien 
mukaan� Samalla kuitenkin korostettiin 
kunkin omaa vastuuta ja että suosituksia 
on tärkeää noudattaa� Ministeri Kiurun 
mukaan edelleen on tehtävä kaikki, ettei-
vät yli 70-vuotiaat saisi tartuntaa� 
Kurssimme ovat avoimia kaikille, joten 
ketään ei poiskaan ajeta�
Kansalaisopisto on lähipalvelua eli toimin-
ta on hajautettu kouluille ja kyliin� Kulku-
taudin rajoittamisen näkökulmasta siinä 
on sekä hyvät että huonot puolensa� 
Kun ei ole yhtä kampusta, tautikaan ei 
leviä nopeasti� Kukin opettaja on kontak-
tissa suhteellisen pieneen määrään opis-
kelijoita� Myöskään ryhmät eivät juuri ole 
tekemisissä muiden ryhmien kanssa�
Toisaalta kurssilaiset ja tuntiopettajat ovat 
alttiita tartunnoillle muissa elämänpiireis-
sä� Opisto ei myöskään voi juuri vaikuttaa 
siivousjärjestelyihin muissa kuin omissa 
tiloissaan� Osa tiloista on siksi ahtaita, 
ettei turvavälejä ole helppoa kaikissa 
tilanteissa noudattaa�

Kurssilaisten ja henkilöstön terveyden tur-
vaamiseksi on laadittu suunnitelmia, tehty 
muutoksia ja annettu uusia ohjeita�
1� Tärkein ohje on, että kurssille tullaan 

ja toimistoissa asioidaan vain tervee-
nä ja oireettomana� 

2� Opettajia pyydetään jäämään sairas-
lomalle matalalla kynnyksellä� Oma 
ilmoitus apulaisrehtorille riittää� Lo-
make löytyy opiston nettisivulta�

3� Joidenkin ryhmien osallistujamäärää 
on rajoitettu opetustilan koon vuoksi 
turvavälien huomioimiseksi

4� Hygieniaohjeita on parannettu� Vä-
keä kehotetaan pesemään kädet 
taloon tullessa, yskimään hihaan tai 
nenäliinaan� Mikäli jokin kurssi vaatii 
luonteensa vuoksi erityistoimia kuten 
näppäimistöjen puhdistusta, tullaan 
siitä antamaan tarkemmat ohjeet�

5� Lähikontakteja vältetään: ei kätellä 
eikä halailla, muistetaan turvavälit, 
ei järjestetä kahvituksia, pidetään 
kokoukset verkossa, virkaopettajat 
jatkavat etätyössä ja toimistoissa 
asioidaan vain välttämättömät asiat�

Mikäli epidemiatilanne pahenee syksyllä, 
opistossa on varauduttu keskeyttämään 
lähiopetus myös syyskaudella� Mikäli en-
nustettu toinen aalto toteutuu, lähiopetus 
keskeytetään ja etäopetus jatkuu�
Mikäli keskeytys tapahtuu syyskauden 
alkupuolella, kurssimaksut laskutetaan 
vain pidettyjen tuntien osalta� Mikäli kes-
keytys osuu loppusyksyyn tai kevätkau-
teen, kurssimaksuja palautetaan samaan 
tapaan kuin viime keväänä�

Valtakunnallinen puhelinpalvelu  
numerossa 0295 535 535

Ajankohtaista tietoa aiheesta 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen  
sivulla https://thl.fi/koronavirus

Jos epäilet saaneesi koronatartunnan 
tee kysely osoitteessa  

https://www.omaolo.fi
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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�

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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PARKANO
1104138 Näppärä 8-10 v. A

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma 15�30–18�00
17�8�-30�12�2020, 11�1�-3�5�2021
Marita Mustakoski
Tunteja 90, Kurssimaksu 148 €

Käsityökoulussa suunnitellaan ja valmis-
tetaan lämmintä ylle, muotoillaan savesta 
ja paperimassasta, tehdään tekstiilitaidet-
ta sekä ”perustetaan yritys”� Tarvikemak-
su sisältyy kurssin hintaan�

1104139 Näppärä 8-10 v. B
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 15�30–18�00
18�8�-1�12�2020, 12�1�-27�4�2021
Marita Mustakoski
Tunteja 90, Kurssimaksu 148 €

Käsityökoulussa suunnitellaan ja val-
mistetaan lämmintä ylle, muotoillaan sa-
vesta ja paperimassasta, tehdään teks-
tiilitaidetta sekä ”perustetaan yritys”� 
Tarvikemaksu sisältyy kurssin hintaan�

1104140 Näppärä 11-12 v.
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 15�30–18�00
20�8�-3�12�2020, 14�1�-29�4�2021
Marita Mustakoski
Tunteja 90, Kurssimaksu 100 €

Teemaopinnoissa suunnitellaan ja om-
mellaan vaate, sisustetaan omaa huo-
netta, tutustutaan perinteeseen ja sisus-
tusarkkitehtuuriin� Tarvikemaksu peritään 
erikseen�

1104141 Näppärä 13-15 v.
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 18�00–20�15
18�8�-1�12�2020, 12�1�-27�4�2021
Marita Mustakoski
Tunteja 90, Kurssimaksu 100 €

Teemaopinnoissa suunnitellaan ja valmis-
tetaan tuote, joka on päättötyö� Täyden-
netään puuttuvia opintoja� Tarvikemaksu 
peritään erikseen�

KANKAANPÄÄ
1104345 Näppärä 8-10 v.

Taitokeskus Kankaanpää
Ma 15�00–17�30
17�8�-31�12�2020, 11�1�-3�5�2021
Anja Rosenberg
Tunteja 90, Kurssimaksu 100 €

Käsityökoulussa suunnitellaan ja valmis-
tetaan lämmintä ylle, muotoillaan savesta 
ja paperimassasta, tehdään tekstiilitaidet-
ta sekä ”perustetaan yritys”� Tarvikemak-
su peritään erikseen�

1104346 Näppärä 11-15 v.
Taitokeskus Kankaanpää
Ke 15�00–17�30
19�8�-2�12�2020, 13�1�-28�4�2021
Anja Rosenberg
Tunteja 90, Kurssimaksu 100 €

Teemaopinnoissa suunnitellaan ja om-
mellaan vaate, sisustetaan omaa huo-
netta, tutustutaan perinteeseen ja sisus-
tusarkkitehtuuriin� Opintonsa päättävät 
suunnittelevat ja valmistavat päättötyön� 
Tarvikemaksu peritään erikseen�
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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�

KANKAANPÄÄ
1103301 Pisama-kuvataide  
-esiopetus

Keltainen talo 2� krs
Ma 16�00–17�30
17�8�-30�11�2020, 11�1�-3�5�2021
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

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-kuvataide  
ke a, 7-9 v

Keltainen talo 2� krs
Ke 16�00–17�30
19�8�-2�12�2020, 13�1�-28�4�2021
Harri Rauhaniemi
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Tutkitaan ympäristön kuvia ja mietitään 
niiden merkitystä, pohditaan toden ja 

sadun välistä eroa� Pyritään tekemään 
tietoisia havaintoja ympäristöstä, median 
ilmiöistä ja kuvallisesta kulttuurista oppi-
lasta lähellä olevien näkökulmien kautta� 
Tutustutaan leikkien ja kokeillen mm� 
kuvakulmiin, kuvakerrontaan sarjakuvana 
ja harjoitellaan kuvallista kieltä valoku-
vauksen keinoin� Toteutetaan tehtäviä 
myös mm� piirtäen ja maalaten, muovail-
len ja rakennellen� Uusia oppilaita mahtuu 
mukaan� Materiaalit sisältyvät kurssimak-
suun� Ilmoittaudu toimistoon puh� 044 
5800 520�

1103303 Pisama-kuvataide  
to a, 7-9 v

Keltainen talo 2� krs
To 14�30–16�00
20�8�-3�12�2020, 14�1�-29�4�2021
Harri Rauhaniemi
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Tutkitaan ympäristön kuvia ja mietitään 
niiden merkitystä, pohditaan toden ja 
sadun välistä eroa� Pyritään tekemään 
tietoisia havaintoja ympäristöstä, median 
ilmiöistä ja kuvallisesta kulttuurista oppi-
lasta lähellä olevien näkökulmien kautta� 
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Tutustutaan leikkien ja kokeillen mm� ku-
vakulmiin, kuvakerrontaan sarjakuvana ja 
harjoitellaan kuvallista kieltä valokuvauk-
sen keinoin� Toteutetaan tehtäviä myös 
mm� piirtäen ja maalaten, muovaillen ja 
rakennellen�

1103304 Pisama-kuvataide  
to b, 7-9 v.

Keltainen talo 2� krs
To 14�30–16�00
20�8�-3�12�2020, 14�1�-29�4�2021
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Tutkitaan ympäristön kuvia ja mietitään 
niiden merkitystä, pohditaan toden ja 
sadun välistä eroa� Pyritään tekemään 
tietoisia havaintoja ympäristöstä, median 
ilmiöistä ja kuvallisesta kulttuurista oppi-
lasta lähellä olevien näkökulmien kautta� 
Tutustutaan leikkien ja kokeillen mm� 
kuvakulmiin, kuvakerrontaan sarjakuvana 
ja harjoitellaan kuvallista kieltä valoku-
vauksen keinoin� Toteutetaan tehtäviä 
myös mm� piirtäen ja maalaten, muovail-
len ja rakennellen� Uusia oppilaita mahtuu 
mukaan� Materiaalit sisältyvät kurssimak-
suun� Ilmoittaudu toimistoon puh� 044 
5800 520�

1103305 Pisama-kuvataide  
ti paja I, yli 12 v

Keltainen talo 2� krs
Ti 16�00–18�15
18�8�-1�12�2020, 12�1�-27�4�2021
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 90, Kurssimaksu 134 €

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 mm� piirustus 
ja maalaus, grafiikka ja muotoilu eri tek-
niikkoineen�

1103306 Pisama-kuvataide  
ke paja II, yli 12 v

Keltainen talo 2� krs
Ke 15�30–17�45
19�8�-2�12�2020, 13�1�-28�4�2021
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 90, Kurssimaksu 134 €

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 
maalaus, grafiikka ja muotoilu eri tek-
niikkoineen� Materiaalimaksut sisältyvät 
kurssimaksuun�

1103307 Pisama-kuvataide  
to paja III, yli 12 v

Keltainen talo 2� krs
To 16�00–18�15
20�8�-3�12�2020, 14�1�-29�4�2021
Harri Rauhaniemi
Tunteja 90, Kurssimaksu 134 €

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 mm� piirustus 
ja maalaus, grafiikka ja muotoilu eri tek-
niikkoineen� Materiaalit sisältyvät kurssi-
maksuun�
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HONKAJOKI
1103401 Pisama-kuvataide c

Honkajoen lukio, kuvaamataitolk�
Ma 13�45–15�15
17�8�-30�11�2020
Mirva Valkama
Tunteja 30, Kurssimaksu 53 €

Ensimmäisenä opintovuonna innostetaan 
oppilasta tutustumaan monipuolisesti eri 
materiaaleihin ja havainnoimaan ympäris-
töä moniaistisesti� Opintovuoden aikana 
maalataan, piirretään ja muovaillaan� En-
simmäisellä kokoontumiskerralla voi ha-
lutessaan ottaa mukaan oman aikuisen� 
Aloitamme syksyn tekemällä yhdessä isot 
omakuvahahmot�

1103402 Pisama-kuvataide b+paja
Honkala
Ma 15�30–17�45
17�8�-30�11�2020
Mirva Valkama
Tunteja 45, Kurssimaksu 67 €

Viimeistellään keväältä jääneet linotyöt, 
pidetään yhteinen katselmus ja valitaan 
B ryhmän näyttelytyöt� Alkusyksystä 
viimeistellään myös monitoimitalon sei-
nämaalaukset� Jatketaan opintoja elävän 
mallin työskentelyllä ja pienoismaailmojen 
luomisella, mahdollisuus toteuttaa ani-
maatio�

1103403 Pisama-kuvataide a
Honkajoen lukio, kuvaamataitolk�
Ti 14�30–16�00
18�8�-1�12�2020
Mirva Valkama
Tunteja 30, Kurssimaksu 53 €

Viimeistellään keväältä jääneet runoai-
heiset työt. Pidetään kollagrafia töiden 
yhteinen katselmus ja näyttelytöiden 
valinta� Tutustutaan leikkien ja kokeillen 
arkkitehtuurin peruselementteihin: tilaan, 
valoon ja varjoon, väreihin, muotoihin, 
mittakaavaan ja rakenteisiin, valmistetaan 
pienoismalleja, naamioita, piirretään, 
maalataan ja muovaillaan�

PARKANO
1103101 Pisama-kuvataidekoulu, 
7-9 -v.

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 15�30–17�00
19�8�-2�12�2020, 13�1�-28�4�2021
Vilhelmiina Mustajärvi
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €
Opetus tapahtuu taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelman mukaan� 
Toisessa ja kolmannessa opintokoko-
naisuudessa, jotka sisältyvät tähän lu-
kuvuoteen, harjoitetaan ensimmäisenä 
vuotena opittuja taitoja ja innostetaan 
oppilasta tutkimaan ja havainnoimaan 
ympäristön esinemaailmaa, kiinnittä-
mään huomiota väreihin ja muotoihin� 
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun� 

POMARKKU
1103502 Pisama-kuvataidekoulu

Pomarkun yhteiskoulu, kuvaamat�lk�
Ti 15�30–17�00
18�8�-1�12�2020, 12�1�-27�4�2021
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Tutkitaan ympäristön kuvia ja mietitään 
niiden merkitystä, pohditaan toden ja 
sadun välistä eroa� Pyritään tekemään 
tietoisia havaintoja ympäristöstä, median 
ilmiöistä ja kuvallisesta kulttuurista oppi-
lasta lähellä olevien näkökulmien kautta� 
Tutustutaan leikkien ja kokeillen mm� 
kuvakulmiin, kuvakerrontaan sarjakuvana 
ja harjoitellaan kuvallista kieltä valoku-
vauksen keinoin� Toteutetaan tehtäviä 
myös mm� piirtäen ja maalaten, muovail-
len ja rakennellen� Uusia oppilaita mahtuu 
mukaan� Ilmoittaudu toimistoon puh� 044 
5800 520�
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KARVIA
1103701 Pisama-kuvataidekoulu a1

Karviatalo, harrastetila
Ke 13�30–15�00
19�8�-2�12�2020, 13�1�-28�4�2021
Mirva Valkama
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Jatketaan keväältä jääneet runoaiheiset 
työt loppuun. Pidetään kollagrafia töiden 
yhteinen katselmus ja näyttelytöiden 
valinta� Tutustutaan leikkien ja kokeillen 
arkkitehtuurin peruselementteihin: tilaan, 
valoon ja varjoon, väreihin, muotoihin, 
mittakaavaan ja rakenteisiin, valmistetaan 
pienoismalleja, naamioita, piirretään, 
maalataan ja muovaillaan�

1103702 Pisama-kuvataide c
Karviatalo, harrastetila
Ke 15�15–16�45
19�8�-2�12�2020, 13�1�-28�4�2021
Mirva Valkama
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Jatketaan keväältä jääneet ruutusuuren-
nokset Schjerbeckin ja muiden taiteili-
joiden töistä loppuun� Suunnitellaan ja 
toteutetaan pienimuotoinen performanssi, 
teatteriesitys ja/tai video Helene elokuvan 
inspiroimana�

1103703 Pisama-kuvataide paja II
Karviatalo, harrastetila
Ke 17�00–19�15
19�8�-2�12�2020, 13�1�-28�4�2021
Mirva Valkama
Tunteja 90, Kurssimaksu 134 €

Elävän mallin työskentely jatkuu� Alku-
syksystä, sään ja olosuhteiden salliessa, 
saatetaan työskennellä myös ulkona pa-
juveistoksien parissa�

1103704 Pisama-kuvataide b
Karviatalo, harrastetila
To 13�30–15�00
20�8�-3�12�2020, 14�1�-29�4�2021
Mirva Valkama
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Ensimmäisenä opintovuonna innostetaan 
oppilasta tutustumaan monipuolisesti eri 
materiaaleihin ja havainnoimaan ympäris-
töä moniaistisesti� Opintovuoden aikana 
maalataan, piirretään ja muovaillaan� En-
simmäisellä kokoontumiskerralla voi ha-
lutessaan ottaa mukaan oman aikuisen� 
Aloitamme syksyn tekemällä yhdessä isot 
omakuvahahmot�

1103705 Pisama-kuvataidekoulu a2
Karviatalo, harrastetila
To 15�15–16�45
20�8�-3�12�2020, 14�1�-29�4�2021
Mirva Valkama
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Tehdään keväältä jääneet kepparit val-
miiksi� Tutustutaan leikkien ja kokeillen 
arkkitehtuurin peruselementteihin: tilaan, 
valoon ja varjoon, väreihin, muotoihin, 
mittakaavaan ja rakenteisiin, valmistetaan 
pienoismalleja, piirretään, maalataan ja 
muovaillaan�
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KIELET
1201101 Suomen kielen alkeiden 
jatkokurssi

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 18�35–20�05
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Virpi Lohikoski
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Jatkamme suomen kielen opiskelua op-
pikirjasta Oma suomi 1� Aihepiireinämme 
ovat mm� terveys, juhlat, koulutus, työ ja 
luonto� Myös kielioppia opiskellaan�

1201102 Suomen kielen  
alkeiskurssi

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 17�00–18�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Virpi Lohikoski
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tällä kurssilla tutustut suomen kieleen� 
Opit selviytymään suomeksi arjen tilan-
teista� Opit sanastoa, fraaseja ja kieliop-
pia�

1201103 Suomen kielen jatkokurssi
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Pe 17�00–18�30
4�9�-27�11�2020, 15�1�-16�4�2021
Virpi Lohikoski
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkamme suomen kielen opiskelua oppi-
kirjasta Oma suomi 2� Kurssilla puhutaan 
paljon, luetaan ja kirjoitetaan suomea�

1202104 Destinations 3
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 18�00–19�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Anne Luomansuu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Jatkamme englannin kielen opiskelua 

Destinations 3-kirjan kappaleesta 7� 
Alkuun nopea kertaus� Opimme arkielä-
mässä ja matkoilla tarvittavaa englantia� 
Tunneilla runsaasti ääntämis-ja puhehar-
joituksia� Etenemme rauhallista tahtia� 
Kurssi sopii muutaman vuoden englantia 
opiskelleille ja kertaajille� Welcome!

1203101 Everyday English Start
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 18�00–19�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Seija  Virkkala
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Arkipäivän sanastoa, rakenteita ja puhu-
misen harjoittelua tavallisimmissa vies-
tintätilanteissa� Käytännönläheistä kielen 
perusalkeiden opiskelua rauhalliseen 
tahtiin kaiken koulussa opitun unohtaneil-
le sekä muille halukkaille� Oppikirja Eve-
ryday English Starter- Englantia aikuisille 
(Finn Lectura)

1203102 Stepping Stones
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 16�30–18�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Anne Luomansuu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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� Ker-
tailemme tarvittaessa Stepping Stones 
2-kirjan loppuosan ja siirrymme Stepping 
Stones 3-kirjaan� Welcome!

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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1203103 Englantia edistyneille
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 18�30–20�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Seija  Virkkala
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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 3� 
aiheteeman kappaleesta 12� Welcome!

1204101 Saksan kertauskurssi
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Pe 17�00–18�30
4�9�-27�11�2020, 15�1�-16�4�2021
Anne Luomansuu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tervetuloa kertaamaan ja aktivoimaan 
saksan kielen taitojasi� Harjoittelemme 
käyttämään saksaa arkipäiväisissä , va-
paa-ajan ja matkailuun liittyvissä tilanteis-
sa� Kertaamme sanastoa ja rakenteita ja 
teemme runsaasti puheharjoituksia� Sa-
malla tutustumme saksankielisten maiden 
kulttuuriin� Lähdemme liikkeelle alkeista, 
joten aloittelijatkin pääsevät mukaan� 
Oppikirja päätetään kurssin alussa�

1206103 Venäjän jatkokurssi
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 18�00–19�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Galina Luosalo
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Kurssi sopii edistyneille venäjää opiskel-
leille� Kurssin aikana jatkamme tutustu-
mista venäläiseen kulttuuriin ja ruokaan 
sekä saamme lisää tietoa Venäjän histori-
asta, kirjallisuudesta , musiikista ja maan-
tieteestä� Oppikirja Saljut 3�

1207102 Espanja
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 18�30–20�00
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Katriina Salminen
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Jatkamme Buenas Migas 2 -kirjaa kap-
paleesta 6� Opiskelemme lisää mennei-
syyden aikamuotoja, aiheina mm� omasta 
elämästä ja Suomesta kertominen� Kurssi 
sopii espanjaa ainakin pari vuotta opis-
kelleille�

TANSSI
1105104 Nykytanssi  
alakouluikäisille

Keskustan koulu, sali
Pe 17�00–17�45
18�9�-27�11�2020, 15�1�-16�4�2021
Henna Nurmela
Tunteja 22, Kurssimaksu 40 €

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!�

HYVINVOINTI
8302101 Kehon ja mielen rentoutus

Keskustan koulu, sali
Pe 18�00–18�45
18�9�-27�11�2020, 15�1�-16�4�2021
Henna Nurmela
Tunteja 22, Kurssimaksu 40 €

Rentouttava hyvän olon tunti, jossa teh-
dään lempeitä harjoituksia hengityksen 
tahtiin omaa sisäistä maailmaamme 
kuunnellen� Liikkeet on suunniteltu mie-
len vapauttamiseksi kiireen tunnusta ja 
stressistä� Pukeudu tunnille lämpimästi ja 
halutessasi voit ottaa viltin ja pienen tyy-
nyn mukaasi�
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8302102 Jooga
Parkanon terveyskeskus
Ma 18�30–20�00
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Satu Rantala
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Jooga on kaikenikäisille ja kuntoisille 
sopiva harjoitus, missä yksinkertaisin 
liikkein pehmeästi venytellen pyritään 
hellittämään ja rentouttamaan erityisesti 
selkä ja hartianseutu� Lämmin joustava 
asu päälle ja mukaan oma alusta�

8302103 Hyvää oloa liikunnasta
Keskustan koulu, sali
Ma 19�30–20�15
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

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

8302104 Tai Chi
Keskustan koulu, sali
To 18�30–20�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Hans Koskinen
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tai Chi on henkistä ja fyysistä tasapainoa 
kehittävä laji� Joustavat vaatteet mukaan�

8302108 Hätäensiapukurssi
Parkanon opintotalo
Ma 8�30–16�00
17�8�2020
Mikko Köykkä
Tunteja 8, Kurssimaksu 30 €

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

8301102 Kuntoliikunta
Erkala, Kuivasjärvi
Ma 18�15–19�00
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

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

8301103 Kuntoliikunta
Pontevan talo
Ti 11�00–11�45
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

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

8301104 Kuntoliikunta
Vahojärven leirikeskus
Ti 18�45–19�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

8301105 Kuntoliikunta
Jaakkola, Lennon talo
Ke 18�00–18�45
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

8301106 Lempeät leidit
Pontevan talo
To 11�15–12�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

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

8301108 Kuntoliikunta
Pohjois-Parkanon kylätalo

Kurssien tuntimäärät ja hinnat on il-
moitettu koko vuodelle. Laskutus ta-
pahtuu yhdessä erässä syyskaudella.
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Su 12�15–13�15
6�9�-29�11�2020, 17�1�-18�4�2021
Tarja Mantere
Tunteja 24, Kurssimaksu 40 €

 Peruskunnon kohotusta musiikin tahtiin

8301109 Kuntoliikunta
Lapinnevan entinen koulu
Ti 18�00–18�45
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

8301110 Kuntoliikunta
Kovesjoen kylätalo
Ti 19�15–20�00
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

8301112 Ikiliikkujien voimakurssi
Kuntosali Pestis
Ti 11�00–12�00
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Eija Suvio
Tunteja 33, Kurssimaksu 70 €

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 kuntosali- 
toimintaa  
alkeisryhmä

Kuntosali Pestis
To 11�00–12�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Eija Suvio
Tunteja 50, Kurssimaksu 70 €

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 kuntosali- 
toimintaa

Kuntosali Pestis
To 17�00–18�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Eija Suvio
Tunteja 33, Kurssimaksu 70 €

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�

8301116 Ohjattua kuntosali- 
toimintaa ryhmä 2

Kuntosali Pestis
Ke 11�00–12�00
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Eija Suvio
Tunteja 33, Kurssimaksu 70 €

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 kuntosali- 
toimintaa ryhmä 3

Kuntosali Pestis
Ti 12�15–13�15
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Eija Suvio
Tunteja 33, Kurssimaksu 70 €

Tuntiin sisältyy alkulämmittely, ohjattu 
kuntosaliharjoittelu kuntosalin laitteilla 
ja loppuverryttely� Verryttelyt tehdään 
kurssin alussa ohjatusti, kurssin edetessä 
omaehtoisesti� Kuntosaliohjaaja neuvoo 
ja ohjaa tunnilla laitteiden käytössä�
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8301118 Äijävoimaa
Kuntosali Pestis
Ti 17�00–18�00
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Jukka Suvio
Tunteja 33, Kurssimaksu 70 €

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
Kuntosali Pestis
Ke 16�30–17�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Jukka Suvio
Tunteja 33, Kurssimaksu 70 €

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
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 84 €

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

8301121 Vesijumppa B
Pesti, Parkanontie 45
Ma 11�50–12�35
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 84 €

8301122 Vesijumppa C
Pesti, Parkanontie 45

Ke 11�00–11�45
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 84 €

8301123 Vesijumppa D
Pesti, Parkanontie 45
Ke 11�50–12�35
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 84 €

8301124 Vesijumppa E
Pesti, Parkanontie 45
Ke 12�40–13�25
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 84 €

8301125 Aquabic-vesikuntoilu  
ja vesijuoksu

Pesti, Parkanontie 45
Ma 18�30–19�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Tarja Mantere
Tunteja 25, Kurssimaksu 84 €

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

8301126 Aerobic ja ohjattu  
kuntosalitreeni

Kuntosali Pestis
To 18�30–20�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Tarja Mantere
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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!

8301129 Selkä kuntoon
KunnonLiike
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Ke 16�45–17�45
2�9�-25�11�2020, 13�1�-15�4�2021
Sanna Perälä
Tunteja 33,25, Kurssimaksu 70 €

Tunti sisältää rankaa huoltavia sekä kes-
kivartalon tukilihaksia vahvistavia liikeitä� 
Tunti sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille�

8301130 Kuntosalicircuit
KunnonLiike, Keskuskatu 8, 39700 
Parkano
To 17�15–18�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Sanna Perälä
Tunteja 25, Kurssimaksu 70 €

Kuntosalilla tehtävä kiertoharjoittelu kehit-
tää aerobista kuntoa ja lihaskestävyyttä�

8301131 Tasapainojumppa
Parkanon urheilutalo
To 10�45–11�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Marianne Kuusikko
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

HISTORIA
1301101 Pohjois-Parkanon  
kylähistoria

Pohjois-Parkanon kylätalo
Ti 18�00–20�15, To 18�00–20�15
1�9�-24�11�2020, 14�1�-22�4�2021
Jyrki Käppi ja Sirpa Viljamaa
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €

Pohjois-Parkanossa on koottu kylähis-
toriaa 1990 luvusta lähtien� Kurssilla 
palataan keskeneräiseen työhön ja syys-
lukukauden aikana aikaisemmin kerättyä 
aineistoa muutetaan digitaaliseen muo-
toon ja tallennetaan myös uutta aineistoa 
pilvipalveluun� Kevätlukukaudella syksyllä 
kerättyä aineistoa ryhdytään muokkaa-
maan yhteisökirjoittamisen menetelmin 
valmiiksi tekstiksi tavoitteena julkaista 
kylähistoria� Aineiston keruun ja digi-
toinnin ohjaus Jyrki Käppi� Kylähistorian 
kirjoittamisen ohjaus Sirpa Viljamaa� Joka 
toinen viikko

MUSIIKKI
1101101 Nuorekkaiden miesten  
kuoro

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto
Ke 18�00–19�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Jukka Lehtinen
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Nuorille ja nuorekkaille miehille uuden 
ajan mieskuoro�

1101102 Sekakuoro
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 18�30–20�00
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Tiina-Kaisa Aro-Heinilä
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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

1101103 Riiarinna
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 18�00–20�15
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Kristina Bogataj
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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

1101105 The Youngsters  
-bändikurssi

Parkanon seudun populaarimusiikin ry:n 
treenikämppä
To 18�00–19�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Jukka Suvio
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Kurssilla soitetaan bändinä sekä kotimai-
sia, että ulkomaisia klassikkokappaleita� 
Kurssi on tarkoitettu jo varttuneemmille 
soittajille, joilla on jo perustaidot hans-
kassa� Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä: 
jukkasuvio1@gmail�com�
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TEATTERI JA  
KIRJALLISUUS
1102101 Lapsiteatterikerho  
1-3 luokkalaisille

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 15�15–16�45
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Leena Koivula
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tervetuloa uudet teatterin tekemisestä 
ja näyttelemisestä kiinnostuneet lapset� 
Kerhossa pääset toteuttamaan itseäsi ja 
leikkimään kivoja teatterileikkejä� Kerhos-
sa harjoitellaan improvisaation keinoin 
pienimuotoisia esityksiä�

1106101 Eämänkertakirjoitelman 
laadintaa

Parkanon kirjasto
Ti 14�00–16�15
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Sirpa Viljamaa
Tunteja 78, Kurssimaksu 84 €

Oletko pohtinut omasi tai sukulaisen 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�

TIETOTEKNIIKKA
3401101 Tietokoneen käytön  
peruskurssi

Setlementtikeskus Parkanopirtti
Ma 16�00–17�45
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Raili Haapala
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Raili Haapala
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Kurssilla käsitellään ajankohtaisia tietoko-
neen ja puhelimen käyttöön liittyviä asioi-
ta kurssilaisten toiveiden mukaan� Kurssi 
sopii esim� aikaisemmin mukana olleille ja 
alkeet hallitseville henkilöille�

3401103 Tietotekniikan jatkokurssi
Parkanon opintotalo
To 13�00–15�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Jyrki Käppi
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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

3401105 Tietotekniikan tupaillat
Kovesjoen kylätalo
Ti 16�00–18�30
20�10�-24�11�2020, 9�3�-13�4�2021Raili 
Haapala
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €

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�

3401106 Google sovellukset verk-
kokurssina

Ti 13�00–14�15
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1�9�-24�11�2020
Jyrki Käppi
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Kurssi toteutetaan etäopetuksen Googlen 
sovellusohjelmilla� Osallistujalla tulee olla 
gmail –tili� Kurssilla käytetään Google 
Hangouts videoneuvottelua yhteisissä 
kurssitapaamisissa (kuusi kertaa)� Kurs-
sitapaamisten välillä osallistujat tekevät 
etätehtäviä kurssin Google Drive alus-
talla� Yhteiset videoneuvotteluistunnot 
ovat joka toinen viikko� Istuntojen välillä 
opiskelijoilla on mahdollisuus varata hen-
kilökohtainen neuvonta-aika kurssikalen-
terista� 
Kurssin aiheet: Google Hangouts vide-
oneuvottelu, käyttö, tekniikka asetukset� 
Google Drive ja Googlen sovellusohjel-
mien käyttö ja näihin liittyvät harjoitukset� 
Ennen kurssin alkua opiskelijat saavat yk-
sityiskohtaiset ohjeet kurssin käytännöistä 
ja teknisistä asetuksista sähköpostiin ja 
mahdollisuuden testata yhteyksien toimi-
vuutta� Kurssilla suositellaan käytettävän 
sankakuulokkeita, joissa on mikrofoni� 

3401107 Microsoft Teams ryhmä-
työohjelma verkkokurssina

Pe 13�00–14�15
4�9�-27�11�2020
Jyrki Käppi
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Kurssi toteutetaan etäopetuksen Micro-
soft Teams alustalla kurssin omassa 
virtuaalisessa luokkahuoneessa� Kurssin 
yhteiset kurssitapaamiset toteutetaan 
Teamsin videoneuvottelulla (kuusi ker-
taa)� Kurssitapaamisten välille opiskelijat 
saavat etätehtäviä, jotka tehdään virtu-
aalisessa luokassa� Kurssin aiheina on 
Teams ryhmätyöohjelman käyttö; video-
neuvottelu ja erilaisten sovellusohjelmien 
käyttäminen� Istuntojen välillä opiskelijoil-
la on mahdollisuus varata henkilökohtai-
nen neuvonta-aika kurssikalenterista�
Ennen kurssin alkua opiskelijat saavat yk-
sityiskohtaiset ohjeet kurssin käytännöistä 

sähköpostiin ja ohjeet Teams sovelluksen 
lataamisesta omalle koneelle sähköpos-
tiin ja mahdollisuuden testata yhteyksien 
toimivuutta� Kurssin osallistumisen edel-
lytyksenä on WIN 10 käyttöjärjestelmä 
omalla koneella� Kurssilla suositellaan 
käytettävän sankakuulokkeita, joissa on 
mikrofoni�

3401108 Ifolor kuvakirjat  
-verkkokurssi

Pe 16�00–17�15 
18�9�-27�11�2020 
Raili Haapala 
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 € 

Tehdään Ifolor Designer -ohjelmalla 
kännykässä, kamerassa tai tietokoneella 
olevista kuvista kuvakirja� Kirjan aiheena 
voi olla lomamatka, juhlat, puutarha, su-
kuhistoria ym� Opastusta ohjelman asen-
nukseen ja sen monipuoliseen käyttöön, 
kuvien siirtämiseen laitteista ja niiden 
muokkaamiseen� Opetuksessa käytetään 
Googlen videoyhteyssovelluksia�

KÄDEN TAIDOT
1104101 Kudonta

Parkanon opintotalo
To 13�00–15�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Tanja Pajala
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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�

1104103 Näppärä Seniori
Parkanon opintotalo
Ti 12�00–14�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Tapio Mustajärvi, Marita Mustakoski, 
Anne Siltanen
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

Näppärä-senioreissa tutustutaan mo-
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nipuolisesti kädentaitoihin� Tänä vuon-
na tehdään puutöitä koko syyskausi, 
kevätkaudella ommellaan oloasut ja 
muotoillaan betonia� Kurssi on suunnat-
tu erityisesti työelämästä pois jääneille, 
pohjavaatimuksia ei ole� Riittää vain ko-
keilemisen halu ja innostunut mieli� Uudet 
opiskelijat tervetulleita mukaan! Materiaa-
limaksu peritään erikseen�

1104104 Neulekahvila
Setlementtikeskus Parkanopirtti
Ti 15�00–17�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Marja-Liisa Luomajärvi
Tunteja 75, Kurssimaksu 42 €

1104105 Neulekahvila
Setlementtikeskus Parkanopirtti
Ti 18�00–20�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Marja-Liisa Luomajärvi
Tunteja 75, Kurssimaksu 42 €

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�

1104106 Neuletreffit kirjastossa
Parkanon kirjasto, lehtisali
Ma 17�30–20�00
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Minna Lepistö
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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!

1104107 Kansallispuvun juhlaa
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma 18�15–20�30
31�8�-16�11�2020, 11�1�-22�3�2021
Marita Mustakoski
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €

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�

1104108 Entisöinti ja verhoilu
Parkanon opintotalo
La 9�00–15�15, Su 9�00–15�15, Pe 
17�30–20�00
25�9�-11�10�2020
Päivi Hieta
Tunteja 38, Kurssimaksu 42 €

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 pe-su 25�-27�9�10� ja 
9�-11�10� Huom! Kevään kurssille ilmoit-
tautuminen erikseen�

1104109 Entisöinti ja verhoilu
Parkanon opintotalo
La-Su 9�00–15�15, Pe 17�30–20�00
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12�-28�3�2021
Päivi Hieta
Tunteja 38, Kurssimaksu 42 €

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 pe-su 12�-14�3� ja 
26�-28�3�

1104110 Puutyö ja koristeveisto
Parkanon opintotalo
Ti 17�30–20�45
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Pekka Kuhna
Tunteja 100, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttö-
esineitä�

1104111 Puu ja -metallityöt
Parkanon opintotalo
Ke 16�30–19�45
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Jouni Rosenqvist
Tunteja 100, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla on tilaisuus tehdä erilaisia puu-
töitä sekä pienimuotoisia metallitöitä� 
Mukaan ovat tervetulleita aloittelijat ja 
kokeneemmat konkarit�

1104112 Puutöiden iltapäiväkurssi
Parkanon opintotalo
To 15�00–18�15
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Jouni Rosenqvist
Tunteja 100, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan käyttö- ja koriste-
esineitä, huonekaluja ym� puutöitä moni-
puolisin työstökoneilla ja käsityövälineillä�

1104113 Ukulelen valmistus
Parkanon opintotalo
Ma 17�30–20�45
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021

Markus Haavisto
Tunteja 100, Kurssimaksu 104 €

Tule rakentamaan laadukas sopraano 
ukulele itsellesi tai persoonalliseksi lah-
jaksi� Materiaalina kotimainen tervaleppä� 
Tarvikemaksu 99€ kaikkine osineen�

1104115 Kahvipussitaidetta
Keskustan koulu
Ke 18�00–21�00
2�9�-25�11�2020, 13�1�-7�4�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 56, Kurssimaksu 64 €

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�

1104116 Kädentaitokahvila
Pohjois-Parkanon kylätalo
La 14�00–16�15
5�9�-28�11�2020, 16�1�-27�3�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €

Toteutamme kädentaitoja porukalla om-
peluseurojen tyyliin� Ohjelmaan kuuluu 
kahvipusseilua kuviokohdistuksineen, 
klipsuilua, neulomista, virkkausta�� kaik-
kea kivaa ja tietysti kahvittelua! 

PÄIVÄRETKI KÄSITYÖMESSUILLE 
Pp 2.10.2020 klo 9-17

Lähdemme yhteiskuljetuksella Kan-
kaanpäästä Parkanon kautta käsityö-
messuille Seinäjoelle� Matkan hinta 
osanottajamäärän mukaan� Tarkemmat 
tiedot paikallislehdissä lähempänä mat-
kan ajankohtaa� Ilmoittautumiset Marita 
Mustakoski puh� 050 4068 053
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1104117 Lasia ja posliinia
Pohjois-Parkanon kylätalo
Ke 17�30–20�00
2�9�-18�11�2020, 13�1�-7�4�2021
Merja Virta
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €

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�

1104118 Singerit soimaan
Kovesjoen kylätalo
Ti 16�00–18�30
1�9�-6�10�2020, 12�1�-2�3�2021
Raili Haapala
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €

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

1104119 Kaikkea kivaa  
nahkapaperista

Keskustan koulu
Ma 18�00–20�30
31�8�-23�11�2020
Sirpa Mäenpää
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €

Nahkapaperi on uusi ja innostava nahkaa 
muistuttava materiaali� Nahkapaperia 
voidaan työstää ompelukoneella tai ilman� 
Kurssilla voi valmistaa amppeleja, koreja, 
pussukoita, kasseja, laatikoita ym� Tuot-
teet voi koristella ja kuvioida maalaamal-

la, tekstaamalla, leimaamalla eri värein� 
Tarvikkeita voi ostaa opettajalta�

1104120 Rekipeittokirjonta
Keskustan koulu
Ke 12�30–15�00
2�9�-25�11�2020
Marita Mustakoski
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €

Rekipeitto on kirjottu peitto, joka kirjotaan 
yksiväriselle villakankaalle monivärisillä 
langoilla� Ruotsista tulleita rekipeittoja 
valmistettiin1800-luvulla lähinnä Länsi-
Suomessa� Kirjonta on runsasta ja ren-
touttavan hauskaa, jossa tekijän käden-
jälki saa näkyä� Kurssilla voit toteuttaa 
rekipeiton lisäksi monenlaisia pientöitä 
esim� tyynyjä, laukkuja, keinutuolin mat-
toja, pannulappuja, liivejä tai sitten voit 
osallistua tämän vuoden kestävään Taito-
lehden yhteiskirjontaan, jonka tuloksena 
syntyy reppu, kassi tai tyyny�

1104121 Marttanukke-kurssi
Keskustan koulu
Ma 12�30–15�45
31�8�-9�11�2020
Katja Mäntylä
Tunteja 38, Kurssimaksu 42 €

Tule tutustumaan antiikkinukkien ihmeel-
liseen maailmaan� Kurssilla valmistetaan 
nukke aitojen antiikkisten Martta-nukkien 
tapaan perinteisin menetelmin� Opit poh-
justamaan ja maalaamaan nuken kasvot 
ja hiukset ja ompelemaan sahanpuru-
täytteisen vartalon kankaasta � Kurssilla 
saat paljon tietoa nukkien historiasta ja 
eriaikakausien vaatetuksesta� Info mate-
riaalihankinnoista ma 31�8� klo 12�30-14� 
Nuken hinta alk�31€, työväline-materiaali-
maksu noin 20-25€�

1104122 Tunika-kurssi
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 17�30–20�00
23�9�-4�11�2020
Sari Tyrkkö
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Tule ompelemaan itsellesi istuva luotto-
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vaate arkeen tai juhlaan� Kurssilla käy-
tössä erimallisia kaavavaihtoehtoja� Voit 
muuttaa kaavoja omien mittojen ja miel-
tymysten mukaan� Ota mukaasi muistiin-
panovälineet� Kurssi sopii ompeluharras-
tusta aloitteleville siinä kuin jo kokemusta 
omaaville�

1104124 Makramee
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma 18�15–20�30
5�10�-23�11�2020
Niina Myllymäki
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla opetellaan makrameen perussol-
muja, joiden avulla valmistetaan erilaisia 
makrameetöitä� Aikaisempaa kokemusta 
ei tarvita� Tervetuloa solmeilemaan, vaik-
kapa lahjaksi pukinkonttiin� Kurssi joka 
toinen viikko�

1104125 Saippuapaja
Keskustan koulu
Pe 17�30–20�45, La 10�00–14�00
23�-24�10�2020
Niina Myllymäki
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Valmistamme ekologista ja hellävaraista 
palasaippuaa erilaisia kasvirasvoja/öljyjä 
apuna käyttäen� Ikäraja 15-vuotta lipe-
än käsittelyn vuoksi� Kurssin aikana on 
mahdollista valmistaa myös huulirasvaa 
ja jalkakylpypommeja� Materiaalimaksu 
peritään kurssilla�

1104126 Käsityön iloa  
keskiviikkoisin

Keskustan koulu
Ke 12�30–15�00 13�1�-14�4�2021
Marita Mustakoski
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €

Virkkaamme puupohjaan korin tai laukun, 
ekologisesta green craftista punomme tai 
ompelemme säilytyskorin sekä korvaam-
me kelmun ja folion mehiläisvahaliinoilla� 
Korkkikankaasta ja nahkapaperista om-
pelemme pienen kukkarokehyslaukun tai 
isomman kassin� Tutustumme kuvansiir-

ron muutamaan tekniikkaan� Kuvansiirrot 
käytämme pienimuotoiseen tilkkutyöhön� 
Puutarhaan nikkaroimme hyönteishotellin 
ja jos aikaa jää tehdään vielä seinälle 
unisieppari�

1104127 Mekkoja moneen menoon
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 17�30–20�00
20�1�-24�2�2021
Marita Mustakoski
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla ommellaan mekkoja mm� Paa-
Piin kaavakirjan ja Nuppunen- Mekkoja ja 
Unelmia- kirjan ohjeilla� Samalla tutustu-
taan kaavojen valmistamiseen, leikkuu-
seen, erilaisiin ompelutekniikoihin sekä 
ompelukoneen ja saumurin käyttöön� 
Kurssi sopii aloittelijoille sekä ompelua 
enemmän harrastaneille� Ota mukaasi 
muistiinpanovälineet�

1104128 Tuftaus/punch needle-
kurssi

Keskustan koulu
Pe 17�30–20�45, La 10�00–14�00
29�-30�1�2021
Niina Myllymäki
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Tule tutustumaan nopeaan ja hauskaan 
tekniikkaan jolla teet mielenkiintoista 
nukkamaista pintaa tuftaus neulan avulla� 
(Opistolta löytyy neuloja joita voit lainata�) 
Tervetuloa hyödyntämään lankalaatikon 
jämät tauluksi tai tyynyksi�

1104129 Muotoilubetonin  
uudet mahdollisuudet

Keskustan koulu
La 10�00–15�45, Su 10�00–15�00, La 
10�00–15�00
20�-27�2�2021
Katja Räikkälä
Tunteja 19, Kurssimaksu 25 €

Kurssin aikana valmistetaan muotoilta-
vasta betonista joko käyttö- tai koriste-
esineitä� Muotoilubetoni on koostumuk-
seltaan kuin keraamiikkasavi, mutta sitä 



Parkano

28      
Pa

rk
an

o

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 
20�-21�2� ja la 27�2� Lisätietoja Katja Räik-
kälä puh 044-3396000

1104130 Näppärä-kerho 6-7 v.
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 15�30–17�00
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Sari Tyrkkö
Tunteja 50, Kurssimaksu 100 €

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�

1104131 Keppiheppa kesäksi
Keskustan koulu
Ma-To 10�00–12�30
7�-10�6�2021
Niina Myllymäki
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla valmistetaan ompelemalla kep-
pihevonen� Olisiko se vuonohevonen, 
arabi, suomenhevonen vai sadun yksis-
arvinen, sen päätät sinä! Opettajalta voit 
ostaa materiaalit, mutta voit ottaa mukaan 
omiasikin� Ikä 8-12 vuotta�

1104133 Puuta, metallia  
ja teknologiaa 9-12 v

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma 15�00–16�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Juha Uusitalo
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

1104134 Puuta, metallia  
ja teknologiaa yläkoululaisille

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 15�00–16�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Juha Uusitalo
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

KUVATAITEET
1103102 Kuviskerho, yli 10-v.

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 15�30–18�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Vilhelmiina Mustajärvi
Tunteja 75, Kurssimaksu 114 €

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

1103103 Lasten kesäkurssi, 7-12 V.
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma-To 10�45–14�15, Pe 10�45–13�30
7�-11�6�2021
Vilhelmiina Mustajärvi
Tunteja 19, Kurssimaksu 35 €

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!

1103104 Maanantaiateljee  
aikuisille ja nuorille

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma 18�00–20�15
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

Ilmoittautuminen alkaa 

pe 14.8. klo 9.
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Ateljee tarjoaa omaa aikaa ja tilaa kehit-
tää omaa ilmaisua ja valitsemasi mate-
riaalin hallintaa, esim� pastelli, akvarelli, 
akryyli� Voit kokeilla myös kollaasityös-
kentelyä tai helppoa grafiikkaa. Ateljeessa 
saat ohjausta omaan työskentelyysi, olit 
sitten aloittelija tai pidemmälle edennyt� 
Ota omat välineet mukaan, opettaja ohjaa 
tarvittaessa hankinnoissa�

1103105 Sormet saveen
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 18�00–20�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Sari Kuusikko
Tunteja 75, Kurssimaksu 124 €

Keramiikkapajassa voit valmistaa erilaisia 
esineitä savesta käyttäen käsinrakennus-
tekniikoita� Lisäämme pintoihin väriä tuo-
vat lasitteet� Voit kokeilla myös dreijausta� 
Toteuta oma idea� Tullessa ei tarvitse 
osata mitään, ohjauksella pääset hyvin al-
kuun� Opettaja ohjaa tarvikehankinnoissa� 
Kurssimaksu sisältää savenpolttomaksun�

1103106 Kalligrafiaa luovasti
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 18�00–20�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Sirpa Mäenpää
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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�

1103107 Joulupaja lapsille
Keskustan koulu
La 10�00–16�00, La 10�00–16�00
7�-14�11�2020
Vilhelmiina Mustajärvi
Tunteja 14, Kurssimaksu 25 €

Tule valmistamaan hauskoja kuusenkoris-

teita ja joulukortteja helpoin menetelmin, 
käyttäen mm� erilaisia painotekniikoita, 
sablunoita, värejä� Materiaalimaksu sisäl-
tyy kurssimaksuun�

MUU OPETUS
8202102 Järjestyksenvalvojan  
kertauskurssi

Parkanon opintotalo
Su 9�00–16�15 23�8�2020
Jorma Salimäki
Tunteja 8, Kurssimaksu 16 €

JV-kertauskoulutukseen voi hakeutua 
aikaisemminkin kuin 6 kk ennen kortin 
vanhenemista (vaikka 10 kk aikaisem-
min)� Kertaustodistus on voimassa koulu-
tuspäivästä 6 kk� Jos olet suorittanut Jär-
jestyksenvalvojan peruskurssin 1�3�2007 
jälkeen� Voit osallistua kertauskurssille 
viimeistään 6 kuukautta kortin vanhe-
nemisen jälkeen� Suosittelemme, että 
kertauskoulutus ja koritn uusinta tapahtuu 
nykyisen kortin voimassaoloaikana, ettei 
tule yllätyksiä�

9999101 Esiintymiskoulutus
Keskustan koulu, sali
Pe 19�00–20�30
18�9�-27�11�2020, 15�1�-16�4�2021
Henna Nurmela
Tunteja 44, Kurssimaksu 64 €

Tällä kurssilla saat työkaluja spontaaniu-
teen, läsnäolon vahvistamiseen ja esiin-
tymisjännityksen purkamiseen� Teemme 
näyttelijäntyön ja improvisaation harjoit-
teita, jotka rentouttavat mieltä ja kehoa� 
Tällä kurssilla emme valmista esitystä, 
vaan keskitymme esiintymisvarmuuteen 
ja oman ilmaisun löytämiseen

Käsityökoulu Näppärän Parkanon  
kurssitiedot löytyvät sivulta 11

Kuvataidekoulu Pisaman Parkanon 
kurssitiedot löytyvät sivulta 14
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8301203 Aquabic -vesikuntoilu  
ja vesijuoksu

Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Su 16�30–17�15
6�9�-29�11�2020, 17�1�-18�4�2021
Tarja Mantere
Tunteja 24, Kurssimaksu 74 €

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

8301204 Vesikuntoilua  
ja vesijuoksua naisille

Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Su 14�15–15�00
6�9�-29�11�2020, 17�1�-18�4�2021
Tarja Mantere
Tunteja 24, Kurssimaksu 74 €

Reipasta liikuntaa musiikin tahdissa� Sopii 
kaikille kunnostaan huolehtiville naisille�

8301205 Vesikuntoilua  
ja vesijuoksua miehille

Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Su 15�15–16�00
6�9�-29�11�2020, 17�1�-18�4�2021
Tarja Mantere
Tunteja 24, Kurssimaksu 74 €

Reipasta liikuntaa musiikin tahdissa� Sopii 
kaikille kunnostaan huolehtiville miehille

8301206 Seniorijumppa
Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 15�45–16�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

Venyttelyä ja kevyttä liikuntaa�

8301207 Kuntoliikunta
Linnankylän asema
Ti 17�00–17�45
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

8302211 Joogaa terveyden  
ylläpitämiseksi

Kihniön yhtenäiskoulu
To 19�00–20�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Satu Rantala
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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!

8302212 Kehon ja mielen rentoutus
Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 19�00–19�45
15�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Henna Nurmela
Tunteja 24, Kurssimaksu 40 €

Rentouttava hyvän olon tunti, jossa teh-
dään lempeitä harjoituksia hengityksen 
tahtiin omaa sisäistä maailmaamme 
kuunnellen� Liikkeet on suunniteltu mielen 
vapauttamiseksi kiireen tunnusta ja stres-
sistä� Pukeudu lämpimästi ja ota halutes-
sasi  mukaasi viltti ja pieni tyyny�

8301201 Vesijumppa A
Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Ke 15�30–16�15
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 74 €

8301202 Vesijumppa B
Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Ke 16�20–17�05
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 74 €

Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahtiin� 
Tunnilla tehtävät liikkeet vahvistavat koko 
kehoa ja kohottavat kuntoa�
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Terveysliikuntaa ja kunnon kohotusta 
reippaan musiikin tahdissa� Ota mukaan 
alusta ja iloinen mieli!

8301208 Aerobic ja ohjattu kunto-
salitreeni

Kihniön yhtenäiskoulu
Ke 19�00–20�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Tarja Mantere
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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!

8301209 Aerobic-kuntoliikunta
Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 18�00–18�45
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Tarja Mantere
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

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

8301210 Äijäjumppaa 
varttuneemmille miehille

Kihniön yhtenäiskoulu
To 18�00–19�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Jyrki Järventausta
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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

8302213 Leikkikerho
Kihniön yhtenäiskoulu
Pe 10�00–10�45
4�9�-29�11�2020, 15�1�-16�4�2021
Henna Nurmela
Tunteja 24, Kurssimaksu 40 €/pari

Tutustutaan leikin keinoin teatteriin, tans-
siin, musiikkiin, kuvataiteisiin ja kädentai-
toihin� Samalla opitaan kommunikoimaan 
ja toimimaan osana ryhmää� Alle koulu-
ikäisille lapsille oman aikuisen kanssa

1102202 Esiintymiskoulutus
Kihniön yhtenäiskoulu
Ke 18�00–19�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Henna Nurmela
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tällä kurssilla saat työkaluja spontaaniu-
teen, läsnäolon vahvistamiseen ja esiin-
tymisjännityksen purkamiseen� Teemme 
näyttelijäntyön ja improvisaation harjoit-
teita, jotka rentouttavat mieltä ja kehoa� 
Tällä kurssilla emme valmista esitystä, 
vaan keskitymme esiintymisvarmuuteen 
ja oman ilmaisun löytämiseen ilon kautta!

1106201 Kihniö100 elämäntari-
nakurssi

Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 17�00–18�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Henna Nurmela
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Kirjoitamme tarinoita elämän varrelta, 
lapsuudesta, perhe-elämästä, juhlista� 
Tuotamme tekstiä ja kuvia omaksi ja jäl-
kipolvien iloksi, sekä koostamme Kihniön 
seudun kotiseutuhistoriikkia� Luemme 
opettajan antamista tehtävistä syntyneitä 
tekstejä ja keskustelemme aiheista lep-
poisassa hengessä�

3401203 Jokanaisen ja jokamiehen 
atk-kurssi A

Kihniön yhtenäiskoulu
Ke 18�00–20�30
23�9�-25�11�2020
Raili Haapala
Tunteja 27, Kurssimaksu 40 €

Ilmoittautuminen alkaa  
pe 14.8. klo 9.
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3401204 Jokanaisen ja jokamiehen  
atk-kurssi B

Kihniön yhtenäiskoulu
Ke 18�00–20�30
13�1�-17�3�2021
Raili Haapala
Tunteja 27, Kurssimaksu 40 €

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�

1104201 Kudotaan kaunista kotiin
Taitotalo Puumila
Ma 18�00–20�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Anne Vaviolahti
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

Kurssit sopivat kaikille kudonnasta kiin-
nostuneille, myös vasta-alkajille� Kudo-
taan erilaisia käyttö- ja sisustustekstiilejä�

1104202 Puutyöt
Kihniön yhtenäiskoulu
Ma 17�30–20�45
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Reijo Nevanperä
Tunteja 100, Kurssimaksu 104 €

Kehitetään kädentaitoja, suunnitellaan ja 
toteutetaan omia töitä�

1104203 Kässäkerho 8-12 v
Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 14�30–16�00
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Sari Tyrkkö
Tunteja 50, Kurssi+materiaalimaksu 94€

Kässäkerhossa valmistetaan persoonal-
lisia käsitöitä� Tutustutaan monipuolisesti 

erilaisiin tekniikoihin, materiaaleihin, työ-
välineisiin� Tutuksi tulee ompeleminen, 
huovuttaminen, tuunaaminen, värjäämi-
nen ym� Tule harrastamaan kivaan seu-
raan ja oppimaan uutta! Materiaalimaksu 
30 euroa sisältyy kurssihintaan�

1104204 Olkityökurssi
Kihniön yhtenäiskoulu
Ke 17�30–20�00
9�9�-18�11�2020
Leena Pihlajamaa
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla tutustutaan oljen käsittelyyn, 
valmistetaan tähtiä, himmeleitä ja enkelei-
tä� Tutuiksi tulevat sekä kiristys- että him-
melitekniikka� Olkia saa ostaa opettajalta� 
Kurssilaiset voivat esittää omia toiveitaan� 
Tervetuloa perinnekäsityön pariin�

1103204 Kuvataide
Kihniön yhtenäiskoulu
Ma 17�30–19�45
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Mervi Yli-Lankoski
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

Kuvataidetta vasta-alkajille ja pidempään 
harrastaneille� Työskennellään pääasias-
sa omia aiheita käyttäen� Halutessaan voi 
tutustua uusiin tekniikoihin ja taidenäytte-
lytoimintaan� Tervetuloa taiteilemaan!

1103205 Taidekurssi Luovat 7-12 v.
Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 17�00–18�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Mira Koskinen
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Lasten omalla taidekurssilla tutustutaan ja 
opastetaan uusiin tekniikoihin maalaten, 
piirtäen tai muuten luovasti kokeillen� Jär-
jestämme yhdessä myös taidenäyttelyn� 
Jokainen pieni taiteilija: hyppää värikkää-
seen maailmaan, tervetuloa taiteilemaan! 
Materiaalimaksu 20 €/lukukausi�

Kurssimaksut on ilmoitettu koko vuo-
delle ja ne laskutetaan syyskaudella
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KIELET
1201301 Suomen kielen  
alkeiskurssi

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
To 16�30–18�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Virpi Lohikoski
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tällä kurssilla opit selviytymään suomeksi 
arjen tilanteissa� Opit sanastoa, fraaseja 
ja kielioppia� Kurssi sopii myös jo vähän 
suomea osaaville�

1201303 Suomen kielen jatkokurssi
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
Ma 17�00–18�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Virpi Lohikoski
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Jatkamme suomen kielen opiskelua oppi-
kirjasta Oma suomi 2� Kurssilla puhutaan 
paljon, luetaan ja kirjoitetaan suomea�

1203302 Destinations 4
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ke 17�00–18�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Anne Luomansuu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Jatkamme englannin kielen opiskelua 
Destinations 4-kirjasta kappaleesta 4� 
Alkuun nopea kertaus� Kirjan teemoja 
ovat mm� hyvinvointi ja terveys, asuminen 
, ympäristö ja kierrätys� Opimme selviy-
tymään englannin kielellä erilaisissa ar-
kielämään liittyvissä tilanteissa� Opimme 
lisää rakenteita , laajennamme sanava-
rastoa ja kehitämme suullista osaamista� 
Paljon puhe- ja ääntämisharjoituksia� 
Kurssi sopii muutaman vuoden englantia 
opiskelleille ja kertaajille� Welcome!

1203304 Englantia  
alkeista eteenpäin

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ti 18�15–19�45
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Anne Luomansuu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Jatkamme englannin kielen alkeiden 
opiskelua Destinations 1 - kirjan kappa-
leesta 7� Alkuun nopea kertaus� Opimme 
selviytymään arkipäivän puhetilanteissa 
määränpäänämme käytännön kielitaito� 
Käymme läpi myös matkailuun liittyviä ti-
lanteita� Runsaasti puhe- ja ääntämishar-
joituksia� Etenemme rauhalliseen tahtiin� 
Kurssi sopii alkajille ja kertaajille�

1203305 English on Tuesdays
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ti 16�45–18�15
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Anne Luomansuu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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 aihepiireit-
täin� Tutustumme edelleen englantia pu-
huvien maiden kulttuureihin aina ryhmän 
oman kiinnostuksen mukaan� Kurssi sopii 
englannin keskeiset perusrakenteet ja 
-sanaston hallitseville� Welcome! Oppikir-
ja Catching Up, English for conversation 
classes�

1203306 Stepping Stones 3
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ma 17�00–18�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Anne Luomansuu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tervetuloa virkistämään ja syventämään 
englannin kielen taitoja Stepping Stones 
- kirjasarjan parissa� Jatkamme kirjaa 3 
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kappaleesta 4 � Kirjan aihepiirejä ovat 
mm� maailman muuttuminen, matkustelu, 
talous ja rahankäyttö, tulevaisuus ja tek-
nologia� Kurssi sopii opiskelijoille, joille 
englannin keskeiset perusrakenteet ja 
arkielämän tilanteisiin liittyvä perussanas-
to ovat jo tuttuja� Kehitämme erityisesti 
omakohtaista kielenkäyttöä � Myös uudet 
opiskelijat ovat tervetulleita�

1203307 Englannin alkeiden  
jatko päiväryhmä

Keltainen talo Keskuskatu 41 C
Ma 11�30–13�00
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Anne Luomansuu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Jatkamme englannin kielen alkeiden 
opiskelua Destinations 1- kirjan kappa-
leesta 6� Alkuun nopea kertaus� Opimme 
selviytymään arkipäivän puhetilanteissa 
määränpäänämme käytännön kielitaito� 
Käymme läpi myös matkailuun liittyviä ti-
lanteita� Runsaasti puhe- ja ääntämishar-
joituksia� Etenemme rauhalliseen tahtiin� 
Kurssi sopii myös alkeiden kertaajille�

1204301 Saksan alkeita
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ma 18�35–20�05
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Anne Luomansuu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Jatkamme saksan kielen alkeiden opiske-
lua Hallo! 1-kirjan parissa kappaleesta 6� 
Alkuun kertaus, niin että vasta-alkajatkin 
ehtivät vielä mukaan� Kirjan monipuolis-
ten harjoitusten avulla opimme saksaa 
arkipäiväisissä ja matkailuun liittyvissä 
kielenkäyttötilanteissa� Tutustumme myös 
saksankielisten maiden kulttuuriin� Kurssi 
sopii vasta-alkajille ja kertaajille� Oppikirja 
Hallo! 1� Herzlich Willkommen!

1205301 Ranskan alkeita
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ke 18�35–20�05
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021

Anne Luomansuu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tervetuloa oppimaan tai kertaamaan 
ranskan kielen alkeita rennossa tahdissa� 
Harjoittelemme käyttämään ranskaa eri-
laisissa arkipäivän ja matkoilla tarvittavis-
sa puhetilanteissa �Runsaasti ääntämisen 
harjoittelua� Tutustumme myös ranska-
laiseen kulttuuriin� Sopii vasta-alkajille ja 
kertaajille sekä kaikille ranskan kielestä 
kiinnostuneille� Bienvenue!

1206302 Venäjän alkeiden  
jatkokurssi

Kankaanpään Yhteislyseo, Lk 218
Ma 17�00–18�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Galina Luosalo
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Kurssilla jatkamme tutustumista venäläi-
seen tapakulttuuriin ja elämänmenoon� 
Opimme uusia rakenteita ja sanoja sekä 
opimme toimimaan käytännön puheti-
lanteissa� Jatkamme opiskelua Mozno1-
kirjan parissa ,alussa lyhyt kertaus� Kurssi 
sopii noin 1-2 vuotta venäjää opiskelleille 
tai vastaavat taidot omaaville�

1207301 Espanja jatko 2
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
To 18�30–20�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Katriina Salminen
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Jatkamme Ventana 2-kirjaa kappaleesta 
6� Harjoittelemme menneitä aikamuotoja, 
aihepiireinä esim� sää ja luonto sekä ny-
kypäivän ja menneisyyden vertaileminen� 
Kurssi sopii espanjaa muutaman vuoden 
opiskelleille�

1207302 Espanjaa edistyneille
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
To 17�00–18�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Katriina Salminen
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tässä espanjan konkareiden ryhmässä 
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jatkamme Ventana 3-kirjan viimeisestä 
kappaleesta� Sovimme mahdollisen uu-
den kirjan ryhmän kanssa� Seuraamme 
uutisia, tutustumme espanjankielisiin 
maihin ja kulttuuriin, teemme erilaisia 
pariharjoituksia ja pikkukeskusteluja� 
Kurssi soveltuu useita vuosia espanjaa 
harrastaneille�

1207303 Espanja jatko 1
Kankaanpään Yhteislyseo, Lk 218
Ma 18�30–20�00
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Katriina Salminen
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Opiskelu jatkuu Ventana 2 -kirjan kappa-
leesta 1� Aiheina hyvinvointi, arjen rutiinit 
ja juhlat� Kertaamme mm� menneitä ai-
kamuotoja ja harjoittelemme kirjan lisäksi 
dialogien, videoiden ja pelien avulla� Sopii 
espanjaa muutaman vuoden opiskelleille�

1207304 Espanjaa alusta alkaen
Kankaanpään Yhteislyseo Keskuskatu 
28 38700 KANKAANPÄÄ
Ma 17�00–18�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Katriina Salminen
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tammikuussa alkanut alkeiskurssi jatkuu 
Ventana- kirjan kappaleesta 2� Kertaam-
me ensin hieman alkukappaleen asioita 
ja harjoittelemme sitten kahvilasanastoa 
ja -dialogeja� Myöhemmin perehdymme 
matkustamisen ja vapaa-ajan sanastoon 
ja tilanteisiin�

1209302 Tukiviittomakurssi
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
Ke 17�00–19�30
26�8�-2�12�2020
Mervi Järvinen
Tunteja 26, Kurssimaksu 40 €

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� Lisää kurssista 
voi kysellä opettaja Mervi Järviseltä, puh� 
045 6384 958� Kokoontumiset 26�08� 3h 
02�09� 2h kertaamista ja viittomakansion 
rakentamista oppitunneilla tai itsenäisesti 
9�9� 3h 23�9� 3h 7�10� 3h 21�10� 3h 4�11� 
3h 18�11� 3h 2�12� 3h

HYVINVOINTI
8301301 Kävelyporukka

Ti 16�30–17�15
1�9�-24�11�2020
Jenna Tuomainen
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Kävelylenkit ovat näissä oloissa hyvää lii-
kuntaa� Paremmin tulee lähdettyäkin, kun 
on aikataulu ja porukka� Matkakin menee 
mukavammin kun on juttukaveri� Lähtö 
torilta ja siellä sovitaan päivän reitti�

8301302 Puistojumppa
Ti 17�30–18�15
1�9�-24�11�2020
Jenna Tuomainen
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Tässä yksi mahdollisuus turvalliseen ryh-
mäliikuntaan� Tavataan liikuntakeskuksen 
hiekkakentän nurkalla� Ohjelmassa mo-
nenmoista venyttelyä sekä liikkuvuuden 
ja tasapainon kehittämistä�

8301303 Kuntoliikunta
Korvaluoman kylätalo Kuhilas
To 18�00–18�45
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Sari Sammatti
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

Kurssimaksut ilmoitettu koko vuodelle
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8302301 Hyvän mielen ilta
Keltainen talo, neukkari
Ti 16�30–18�00
8�9�-17�11�2020
Leila Leinonen
Tunteja 15, Kurssimaksu 25 €

Jatkoa viime kevään keskusteluiltapäi-
vään� Kurssilla käsitellään hyvinvointiin 
liittyviä asioita erilaisten teemojen avulla� 
Tervetuloa iltaan entiset ja uudet jäsenet!

8302302 Tai Chi
Kankaanpään keskustan koulu
Ti 16�00–17�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Hans Koskinen
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Suosittu itämainen mieltä ja kehoa yhdis-
tävä laji palaa tarjontaamme� Tai Chi on 
henkistä ja fyysistä tasapainoa kehittävä 
laji� Ota mukaan joustavat vaatteet�

8302303 Jooga A
Kangasmetsän koulun liikuntasali, 
Ti 17�00–18�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Leila Liimu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tutustu joogaan yksinkertaisin ja rauhalli-
sin harjoituksin� Saat perustietoa joogas-
ta� Sopii kaikille, jotka ovat valmiita tutus-
tumaan itseensä kokonaisuutena, hyväk-
symään lähtökohtansa ja tunnistamaan 
mahdollisuutensa� Pukeudu lämpimään, 
joustavaan asuun� Mukaan oma alusta�

8302310 Jooga B
Kangasmetsän koulun liikuntasali, 
Ti 18�45–20�15
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Leila Liimu
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Tutustu joogaan yksinkertaisin ja rauhalli-
sin harjoituksin� Saat perustietoa joogas-
ta� Sopii kaikille, jotka ovat valmiita tutus-
tumaan itseensä kokonaisuutena, hyväk-
symään lähtökohtansa ja tunnistamaan 
mahdollisuutensa� Pukeudu lämpimään, 
joustavaan asuun� Mukaan oma alusta�

8302306 Ashtangajooga
Venesjärvi, Maamiesseurantalo
Ti 18�00–19�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Teija Kalliomäki
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Aloitamme kurssin lempeillä ohjatuilla 
asanaharjoituksilla ja kurssin edetessä 
harjoitellaan myös Mysore-tyyliin eli ku-
kin oman hengityksen tahtiin� Ohjaajana 
minulle on tärkeää antaa aikaa rentou-
tumiselle ja luoda muutenkin olosuhteet, 
joissa kukin voi syventyä omaan harjoi-
tukseensa� Jokainen harjoittelee vain 
itseään varten� Kurssilla voimme tutustua 
myös joogan filosofiaan. Tälle kurssille 
voit osallistua, jos ashtangajoogan harjoi-
tus on sinulle entuudestaan tuttu� Mukaan 
tarvitset itsesi ja joogamaton� Tervetuloa!

8302311 Senioritanssi
Kangasmetsän koulun liikuntasali, 
Ti 15�15–16�45
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Kaija Kivioja
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Senioritanssit on suosittu liikuntalaji joka 
sopii hyvin varttuneelle väelle� Seniori-
tanssit 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!

8302307 Mindfulness-verkkokurssi
To 18�00–19�30
3�9�-22�10�2020
Tiina Tuovila
Tunteja 16, Kurssimaksu 25€

Mindfulness- tai tietoisuustaitojen sään-
nöllinen harjoittaminen lisää tutkitusti 
mm� stressinhallintaa, keskittymiskykyä ja 
elämäniloa� Kurssin tavoitteena on aut-
taa saamaan tietoisuustaito-harjoitukset 
säännölliseksi arkirutiiniksi� Kurssi sopii 
niin aloittelijoille kuin kertauskurssiksi 
pidempään harjoitelleille� Jokaisella viikol-
la on oma harjoituksensa, josta käydään 
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keskustelua viikottain vapaaehtoisessa 
verkkotapaamisessa sekä kurssialustalla� 
Verkkokurssi sisältää materiaalia, joka 
auttaa perehtymään aiheeseen syvem-
min� Voit osallistua omaan tahtiin tai 
saada viikottain tukea ryhmästä� Verkko-
tapaamiset kerran viikossa to klo 18�

8302308 Positiivisen psykologian  
verkkokurssi

T0 18�00–19�30
29�10�-3�12�2020
Tiina Tuovila
Tunteja 12, Kurssimaksu  25€

Mitkä ovat vahvuutesi ja mitä hyötyä on 
niiden tunnistamisesta? Onko sinulla 
tahdonvoimaa? Onko onnellisuus syn-
tymälahja? Voiko harjoittelemalla lisätä 
elämäniloa? Positiivinen psykologia tutkii 
prosesseja ja olosuhteita, jotka saavat 
ihmisen voimaan hyvin, kukoistamaan ja 
selviytymään vaikeuksista� Verkkokurssi 
sisältää luentotallenteita, kerran tee-
moihin liittyvää verkkomateriaalia sekä 
jokaiselle viikolle käytännöllisen tehtävän� 
Kurssin alussa on vapaaehtoinen verkko-
tapaaminen ja tarvittaessa niitä voidaan 
järjestää lisää� Uusi materiaali lisätään 
alustalle tiistaisin klo 17� Osallistuminen 
ei ole aikaan sidottua, voit perehtyä ai-
neistoon viikolla sopivana ajankohtana� 
Saat kutsun ja ohjeet alustalle liittymiseen 
sähköpostilla ennen kurssin alkua�

8302309 Juttu-tupa
KaSeVa
Ma 13�00-15�00
31�8�-23�11�2020, 11�1�-12�4�2021
Marja Kivimäki
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tällä afaattisille henkilöille tarkoitetulla 
kurssilla keskustellaan erilaisista teemois-
ta, ajankohtaisista aiheista� Tavoitteena 
on tuoda vaihtelua ja virkistystä arkeen 
ja samalla edistää komminikointikykyä ja 
sosiaalisia taitoja� Avustaja mukaan sitä 
tarvitseville� Kurssin järjestävät Petäjä-
opisto, KaSeVa ry ja Aivoliitto ry� 

HISTORIA
1301301 Sukututkimuksen  
DNA-testit

Kankaanpään kirjasto
Ti 18�00–20�15
22�9�2020
Riikka Piironen
Tunteja 3, Kurssimaksu 10 €

DNA-testeistä on tullut merkittävä osa su-
kututkimusta� Sukututkimuksen DNA-tes-
tin teettäneiden henkilöiden lukumäärän 
voidaan arvioida olevan jo kymmenissä 
tuhansissa ja uusia testattuja henkilöitä 
tulee jatkuvasti lisää� Yleisöluennolla esi-
tellään DNA-testeillä saatavaa tietoa su-
kulaisuudesta ja omista sukujuurista sekä 
siitä, miten tämä tieto voidaan saavuttaa�

1301302 DNA-tiedon käyttö  
sukututkimuksessa

Kankaanpään kirjasto
Ti 17�00–20�15
20�-27�10�2020
Riikka Piironen
Tunteja 8, Kurssimaksu 20 €

Käytännön työskentelyn tavoitteena on 
löytää testituloksista mahdollisimman 
paljon tietoa omaan sukututkimukseen� 
Tietoja käsitellään omia DNA-tuloksia 
hyödyntäen, joten omat testitulokset tulisi 
olla käytettävissä� Täydennämme omaa 
asiakassivustoa, tutkimme DNA-suku-
laisuuksia työkaluohjelmia käyttäen ja 
haemme ratkaisuja erilaisiin geneettisen 
sukututkimuksen kysymyksiin�

TEATTERI
1102301 Aikuisten oikeesti

Kankaanpää-sali
Ti 18�00–20�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-30�3�2021
Jari Hiltunen
Tunteja 69, Kurssimaksu 74 €

Aikuisten teatteriryhmä tarjoaa mahdolli-
suuden itseilmaisun ja luovuuden kehittä-
miseen esittävän taiteen kautta� Ryhmä 
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tutustuu klassisen teatterin tekemisen 
lisäksi soveltavan teatterin menetelmiin 
kuten devising -työtapoihin ja yhteisöteat-
teriin� Valmistetaan näytelmä keväällä 
esitettäväksi� Aikaisempaa teatterin tun-
temusta ei tarvita - kukin työskentelee 
omalla persoonallaan!

1102302 Junioriteatteri
Kankaanpään keskustan koulu
Ti 16�00–17�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-30�3�2021
Jari Hiltunen
Tunteja 46, Kurssimaksu 52 €

Viime keväänä aloiteltu lastenteatteri 
iskee jälleen! Kokoonnutaan Keskustan 
koulun mediateekissä� Tervetuloa!

TIETOTEKNIIKKA
3401301 Tietokoneen käytön  
alkeiskurssi A

Keltainen talo, mikroluokka
To 10�45–12�15
3�9�-26�11�2020, 14�1�-8�4�2021
Minna Salmi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Opetellaan kaikessa rauhassa kannet-
tavan tietokoneen käyttöä aivan alkeista 
aloittaen� Opetusaiheet rakennetaan 
toiveiden mukaan� Voit tuoda mukanasi 
myös oman läppärin�

3401302 Tietokoneen käytön  
jatkokurssi A

Keltainen talo, mikroluokka
To 9�00–10�30
3�9�-31�12�2020, 1�1�-8�4�2021
Minna Salmi
Tunteja 50, Kurssimaksu 52 €

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
4�9�-31�12�2020, 1�1�-16�4�2021
Minna Salmi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tutustutaan kannettavan tietokoneen 
käyttöön ja opetellaan eri ohjelmia� Aiheet 
rakennetaan toiveiden mukaan� Aiem-
paa kokemusta ei tarvitse olla� Voi tuoda 
oman läppärin mukaan�

3401304 Tietokoneen käytön  
jatkokurssi B

Keltainen talo, mikroluokka
Pe 10�45–12�15
4�9�-27�11�2020, 15�1�-16�4�2021
Minna Salmi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkoa alkeiskursseille� Soveltuu niille, 
jotka jo hallitsevat alkeet� Voi tuoda oman 
Windows 10 läppärin mukaan�

3401305 Eläkeliiton  
tietotekniikkakurssi

Keltainen talo, mikroluokka
Ke 12�00–13�30
2�9�-25�11�2020
Minna Salmi
Tunteja 24, Kurssimaksu 40 €

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
2�9�-25�11�2020, 13�1�-7�4�2021
Minna Salmi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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�
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3401307 Tietotupa
Keltainen talo, mikroluokka
To 12�30–14�45
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Minna Salmi, Kurssimaksu 5€/45 min

Tietotuvalta saa henkilökohtaista ohjausta 
ja neuvontaa tietokoneen, älylaitteiden 
ja nettipalvelujen käyttöön ja ongelmati-
lanteisiin� Ajanvaraukset Kankaanpään 
toimistoon� Aikataulu: 12:30-13:15, 13:15-
14:00 ja 14:00-14:45� 

3401309 Kirjaston digipaja
Kankaanpään kirjasto
To 12�00–15�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Olli Ruohomäki, Kurssimaksu 5€/45 min

Henkilökohtaista opastusta digitointilaittei-
den ja ohjelmien käyttöön� Apua ja neu-
voja myös kännyköiden, tablettien ja läp-
päreiden käyttöön ja ongelmanratkaisuun� 
Ajanvaraukset ohjaajalta puh� 044 5800 
522� Aikataulu 12-12:45, 12:45-13:30, 
13:30-14:15 ja 14:15-15� 

3401310 Arjen tietosuoja -tentti
Keltainen talo, mikroluokka
Ma 18�00–19�30
31�8�2020
Olli Ruohomäki
Tunteja 2, Kurssimaksu 10 €

Tällä yhden illan kurssilla katsotaan kou-
lutusvideo, keskustellaan aiheesta, teh-
dään testi ja tulostetaan siitä todistus�

3401311 Android-tabletti
Keltainen talo, mikroluokka
Ma 18�00–20�30
7�-21�9�2020
Olli Ruohomäki
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

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�

3401312 Android-älypuhelin
Keltainen talo, mikroluokka
Ma 18�00–20�30
28�9�-12�10�2020
Olli Ruohomäki
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Tällä neljän illan kurssilla harjoitellaan 
Android-älypuhelinen peruskäyttöä� Aihei-
na asetukset, yhteystiedot, viestit, kame-
ra, navigaattori, wlan, gmail, whatsapp ja 
instagram� Ratkaistaan porukalla vastaan 
tulevia ongelmia, säädetään asetuksia 
ja etsitään hyviä ohjelmia kunkin tarpeen 
mukaan� Oma älypuhelin mukaan�

3401313 Office Online verkkokurssi
To 19�00–20�30
17�9�-8�10�2020
Olli Ruohomäki
Tunteja 8, Kurssimaksu 20 €

Kurssilla otetaan käyttöön toimisto-ohjel-
mapaketin ilmainen verkkoversio ja ope-
tellaan sen tärkeimmät toiminnot� Kurssi 
toteutetaan kokonaan verkossa� Se sisäl-
tää verkkoluentoa, itsenäisiä harjoituksia 
ja viikottaisen Teams-tapaamisen, missä 
voi kysellä ja vaihtaa kokemuksia�

3401314 Windows 10 verkkoluento
To 18�00–20�30
5�11�2020
Olli Ruohomäki
Tunteja 3, Kurssimaksu 10 €

Luento on tarkoitettu uudehkoille Win-
dows 10 käyttäjille, jotka haluavat säätää 
sen ulkoasua ja toiminnallisuutta omiin 
tarpeisiin sopivaksi� Käsiteltäviä aiheita 
ovat Käynnistä-valikko, OneDrive-pilvital-
lennus, asetukset, päivitykset ja tilit�

3401315 YouTube-verkkoluento
To 18�00–20�30
19�11�2020
Olli Ruohomäki
Tunteja 3, Kurssimaksu 10 €

YouTube -videopalvelu on monipuolinen 
somepalvelu, mistä löytyy loputtomasti 
katseltavaa, sen avulla voi olla yhteydes-
sä ohjelmien tekijöiden ja muihin katsojiin, 



KankaanpääKankaanpää

40      
Ka

nk
aa

np
ää

julkaista itsetehtyjä ohjelmia tai lähettää 
livelähetyksiä� Luennossa esitellään 
palvelun käyttömahdollisuuksia, jaetaan 
kokemuksia ja omia suosikkikanavia�

3401316 Videoeditoinnin perusteet
Keltainen talo, mikroluokka
La 10�00–14�00
12�-19�9�2020
Arto Papunen
Tunteja 10, Kurssimaksu 25 €

Miten liität videotiedostoja yhteen ja miten 
saat niitä hieman muokattua videoedi-
tointiohjelmassa� Tutustumme Davinci 
Resolve!-ohjelmaan sekä hieman myös 
värimäärittelyyn ja äänien säätämiseen�

3401317 Kuvankäsittelyn perusteet
Keltainen talo, mikroluokka
La 10�00–14�00
26�9�-3�10�2020
Arto Papunen
Tunteja 10, Kurssimaksu 25 €

Muokkaamme kameralla otetun perus-
kuvan säätöjä kuvankäsittelyohjelmassa� 
Miten saamme kuvista pienellä editoinnil-
la mielenkiintoisempia�

KÄDEN TAIDOT
1104301 Ompelu ja tuunaus

Keltainen talo, käsityötupa
To 13�00–15�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Stenberg Sari, Aino Jönkkäri
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

1104302 Ompelu ja tuunaus
Venesjärven koulu
Ke 18�00–20�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Stenberg Sari, Aino Jönkkäri
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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�

1104305 Kudonta
Venesjärvi, Maamiesseurantalo
To 18�00–20�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Tanja Pajala
Tunteja 75, Kurssimaksu 82 €

1104306 Kudonta
Veneskosken koulu
Ma 18�00–19�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Tanja Pajala
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

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�

1104307 Kudonnan jatkokurssi
Korvaluoman kylätalo Kuhilas
Pe 14�00–16�30
4�9�-4�12�2020, 15�1�-23�4�2021
Tanja Pajala
Tunteja 78, Kurssimaksu 84 €

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

1104308 Tilkkutyö ja ompelu
Keltainen talo, käsityötupa
Ti 18�00–20�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Titta Snellman
Tunteja 75, Kurssimaksu 82 €

Anna sisäisen värimaailmasi avautua, 
suunnittele, sommittele ja ompele tilkuista 
persoonallisia sisustustekstiilejä, asus-
teita, koristeita ym� Voit käyttää töihisi 
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vanhoja muistorikkaita kankaita tai aivan 
uusia� Kurssilla voit myös ommella vaik-
kapa vaatteen omien toiveiden mukaan�

1104309 Näppärä Seniori
Keltainen talo, käsityötupa
Ti 10�00–12�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Leila Lepistö , Anne Siltanen
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

Näppärä-senioreissa tutustutaan moni-
puolisesti kädentaitoihin� Syksyn ajan 
valmistetaan kirjoen ym� tekniikoin huo-
neentaulu, kevätkaudella ommellaan ja 
jatketaan skräppäystä� Kurssi on suun-
nattu erityisesti työelämästä pois jääneil-
le� Pohjavaatimuksia ei ole, riittää vain 
kokeilemisen halu ja innostunut mieli� 
Uudet opiskelijat tervetulleita mukaan! 
Materiaalimaksu peritään erikseen� Kurs-
sin kellonajat voivat muuttua�

1104310 Opi ompelemaan
Keltainen talo, käsityötupa
Ma 18�00–20�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Titta Snellman
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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

1104311 Monipuoliset kädentaidot
Rantala
Ke 15�00–17�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Leila Leinonen
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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!

1104312 Puikot heilumaan
Keltainen talo, käsityötupa
Ma 15�30–18�00
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Titta Snellman
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

Voit tulla neulomaan kahvittelun ja rupat-
telun lomassa itsellesi tai lahjaksi sukkia, 
myssyjä, lapasia, huivia��� Voit myös 
jatkaa keskeneräisiä neulomuksia� Tule 
jakamaan ideoita ja tarvittaessa saamaan 
opastusta työhösi�

1104313 Kahvipussitaidetta A
Keltainen talo, käsityötupa
Ke 13�30–16�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-7�4�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 56, Kurssimaksu 64 €

1104314 Kahvipussitaidetta B
Keltainen talo, käsityötupa
To 18�00–21�00
3�9�-26�11�2020, 14�1�-8�4�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 56, Kurssimaksu 64 €

1104315 Perjantain  
kahvipussitaidetta

Keltainen talo, käsityötupa
Pe 13�00–16�00
4�9�-27�11�2020, 15�1�-9�4�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 56, Kurssimaksu 64 €

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�
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1104316 Taidelasipaja
Rantala
Ti 17�00–21�00
1�9�-24�11�2020, 12�1�-6�4�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 70, Kurssimaksu 84 €

Kurssi aloitetaan lasitöiden perusteilla tu-
tustuen työvälineisiin, tekniikoihin, mate-
riaaleihin ja työturvallisuusasioihin� Opis-
kellaan kuparifolio-, lyijykisko-, mosaiikki-, 
sulatus-, lasimaalaus-, kaiverrustekniikat� 
Mahdollisuus tehdä koruja, tuikkuja, lau-
tasia, ikkunatauluja ja lampunvarjostimia� 
Opettajalta voi ostaa materiaaleja� Mate-
riaalimaksu 20€/ lukukausi, uunin poltto-
maksu käytön mukaan!  Tervetuloa!

1104317 Kankaanpään vanhan sai-
raalan ikkunankunnostuskurssi

Paikka ilm� myöhemmin
Ma 18�00–20�30 31�8�-23�11�2020
Marko Viljanen
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €

Petäjä-opisto yhdessä Kankaanpään 
kaupungin kanssa jatkaa ikkunankunnos-
tus-kurssia syyskauden ajan� Kunnostuk-
sen kohteena on Kankaanpään vanha 
sairaala� Sairaala on rakennettu 1928 ja 
toimi siinä vuoteen 1986� Sairaala ja neljä 
vuotta aiemmin valmistunut lääkärintalo 
kuuluvat olennaisesti Kankaanpään kau-
punkikuvaan ja ovat viimeisiä vanhempia 
rakennuksia keskustassa� Ikkunat kun-
nostetaan perinteiseen tapaan kittaamalla 
ja öljymaalilla maalaamalla� Tervetuloa!

1104318 Entisöinti ja verhoilu A
Paikka ilm� myöhemmin
Ti 16�00–18�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Päivi Hieta
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

1104319 Entisöinti ja verhoilu B
Paikka ilm� myöhemmin
Ti 18�30–21�00
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Päivi Hieta
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

1104320 Entisöinti ja verhoilu
Korvaluoman kylätalo Kuhilas
Ke 18�00–20�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Päivi Hieta
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €
Kurssilla kunnostat omat huonekalut uu-
teen uskoon� Työn ohessa tulevat tu-
tuiksi erilaiset pintakäsittely- ja verhoilu-
materiaalit sekä työkalut� Aiempaa ko-
kemusta puun käsittelystä ei tarvita� Tul 
mukaan entisöinnin ja verhoilun maail-
maan� Lisätiedot Päivi/ p� 050 5929134, 
paivi�hieta@wanhavakka�net�

1104321 Puu- ja metallityöt
Pohjanlinnan koulu, tekn� työn luokka
To 18�00–20�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Mikko Koivisto
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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�

1104322 Puutyöt
Pohjanlinnan koulu, tekn� työn luokka
Ti 18�00–20�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Tapio Mustajärvi
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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

1104323 Betonitonttuja puutarhaan
Rantala
Ma 18�00–21�00, To 17�00–21�00, Ke 
17�00–21�00, La 10�00–14�00
24�-29�8�2020
Leila Lepistö 
Tunteja 19, Kurssimaksu 25 €

Tontut ovat kautta aikain olleet mystisiä 
hahmoja vertaansa vailla� Mikset siis 
tulisi valmistamaan puutarhaasi ikiomia 
puutarhatonttuja� Kivalle tontturyhmälle 
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löytyy varmasti oma paikkansa myös 
joulutunnelman luojana� Toki voit kurssilla 
valmistaa betonista muutakin kuin tonttu-
ja� Materiaalimaksu 10€ ja betoni 6�50€� 
Tervetuloa mukaan tonttuilemaan!

1104324 Klipsudesign
Keltainen talo, käsityötupa
Ke 13�30–16�30
9�9�-18�11�2020, 20�1�-31�3�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 48, Kurssimaksu 42 €

Klipsuilu on yksi parhaimpia kierrätysta-
poja� Voit tehdä mitä erilaisempia töitä ko-
ruista laukkuihin, pussukoista vaatteisiin, 
sisustusjuttuja unohtamatta� Tervetuloa 
klipsuilemaan!

1104325 Kaikkea kivaa  
nahkapaperista

Keltainen talo, käsityötupa
La 10�00–15�00
12�9�-14�11�2020
Sirpa Mäenpää
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Nahkapaperi on uusi ja innostava nahkaa 
muistuttava materiaali� Nahkapaperia 
voidaan työstää ompelukoneella tai ilman� 
Kurssilla voi valmistaa amppeleja, koreja, 
pussukoita, kasseja, laatikoita ym� Tuot-
teet voi koristella ja kuvioida maalaamal-
la, tekstaamalla, leimaamalla eri värein� 
Kurssi la 12�9�, 10�10� ja 14�11� Tarvikkei-
ta voi ostaa opettajalta�

1104326 Villaiset tontut
Keltainen talo, käsityötupa
Pe 16�00–20�45, La 10�00–16�15, Su 
10�00–14�00 6�-8�11�2020
Leila Leinonen
Tunteja 19, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla tehdään neulahuovuttamalla 
villasta tonttu� Voit tuoda omat huovu-
tusneulat, villat, paksuhkoa rautalankaa, 
vaahtomuovia tai vanua mukanasi tai 
hankkia materiaaleja ohjaajalta� Voit 
käyttää vanhoja villasukkia, neuleita tms� 
tontun vaatteisiin� Voit tehdä ne valmiiksi 

huovutetusta villasta tai turvepellavahuo-
vasta, jonka voi myös värjätä mieleisek-
seen� Ohjaajalta löytyy paljon erivärisiä 
villoja sekä valmiiksi huovutettuja kan-
kaita� Tervetuloa mukavalle jouluiselle 
tonttukurssille tekemään itselle tai lahjaksi 
villainen tonttu�

1104327 Muotoilubetonin  
uudet mahdollisuudet A

Rantala
Su 10�00–15�00, La 10�00–15�00
26�9�-3�10�2020
Katja Räikkälä
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

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 
26�-27�9� sekä la 3�10� Lisätietoja Katja 
Räikkälä puh 044-3396000

1104328 Ruosteista  
rappioromantiikkaa

Rantala
La 10�00–16�15, To 17�00–17�45
1�-10�10�2020
Leila Leinonen
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

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� 
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Korujen valmistaminen lasinsulatuksella 
on kivaa, luovaa, uniikkia koruilua� Voi 
yhdistellä nauhoihin, helmiin, hopeaan, 
hopeasaveen oman maun mukaan! Ma-
teriaalimaksu 3€ ja uunimaksut työkohtai-
sesti� Tervetuloa laseilemaan!

1104331 Rukkikehräyksen  
jatkokurssi

Keltainen talo, käsityötupa
Pe 16�00–20�45, La 10�00–17�00
29�-31�1�2021
Leila Leinonen
Tunteja 15, Kurssimaksu 25 €

Tuo rukki ja kertaalleen kehräämiäsi lan-
koja sekä karstat ja villoja mukanasi� Ter-
vetuloa jatkamaan siitä mihin jäätiin!

1104332 Lukkokehyskukkarot
Keltainen talo, käsityötupa
La 10�00–15�00
23�1�-20�2�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Ompelemme erilaisia lukkokehyskukka-
roita, pussukoita, kasseja ja laukkuja� 
Kankaiden väreissä ja kuoseissa riittää 
valikoimaa� Ompelussa kaikenlainen tuu-
naaminen on mahdollista! Tutustumme 
myös korkkikankaaseen ja nahkapaperiin� 
Opettajalta voi ostaa tarvikkeita! Ompe-
lumaailma on lumoavaa! Kurssi la 23�1�, 
6�2� sekä 20�2�

1104333 Muotoilubetonin uudet 
mahdollisuudet B

Rantala
Su 10�00–15�00, La 10�00–15�00
30�1�-6�2�2021
Katja Räikkälä
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

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-

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 aikaansaan-
noksista� Info to 1�10�, kurssi la 10�10� 
Tervetuloa nostalgiselle kurssille!

1104329 Luonnonsaippuakurssi
Sataedu, opetuskeittiö
La 10�00–16�30, Su 10�00–16�30
31�10�-1�11�2020
Anne Siltanen
Tunteja 16, Kurssimaksu 25 €

Tule tekemään ihanaa wanhanajan pala-
saippuaa vaikkapa joululahjaksi� Kurssilla 
opit valmistamaan kotitekoista luonnon-
saippuaa� Itse tehdyissä saippuoissa 
ei ole kuivattavia lisäaineita� Saippua 
tehdään öljystä ja lipeästä� Lisäksi saip-
puaan voi lisätä esim� eteerisiä öljyjä, 
kuivattuja yrttejä, mausteita, siemeniä, 
kahvia� Huom� Kurssi on tarkoitettu aikui-
sille lipeän käsittelyn vuoksi� Tarvikeluet-
telo - kumihanskat - kulho (väh� 3 litraa) 
- sauvasekoitin - 2 lämpömittaria, ohut, 
pitkä (100 C) - muutamia tyhjiä, pestyjä 
maitopurkkeja ja pyyheliina maitopurkin 
ympärille - esiliina - 1 lasipurkki n� 1/2 l tai 
isompi - nuolija - terävä leipäveitsi - vaaka 
- kattila 3-5 l Jos haluat käyttää eteeristä 
öljyä, osta se itse Opettajalta saa ostaa 
kookosrasvaa, oliiviöljyä ja lipeää�

1104330 Uniikit lasinsulatuskorut
Rantala
La 10�00–14�00, La 10�00–13�30
7�-21�11�2020
Leila Lepistö 
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €
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PÄIVÄRETKI KÄSITYÖMESSUILLE 
Pp 2.10.2020 klo 9-17

Lähdemme yhteiskuljetuksella Kan-
kaanpäästä Parkanon kautta käsityö-
messuille Seinäjoelle� Matkan hinta 
osanottajamäärän mukaan� Tarkemmat 
tiedot paikallislehdissä lähempänä mat-
kan ajankohtaa� Ilmoittautumiset Marita 
Mustakoski puh� 050 4068 053

45      

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 
30�-31�1� sekä la 6�2� Lisätietoja Katja 
Räikkälä puh 044-3396000

1104334 Luovaa kirjansidontaa: 
Ommelkansisidos

Keltainen talo 2� krs
Pe 17�30–20�00, La 9�30–16�00, Su 
9�30–16�00
5�-7�2�2021
Tarja Rajakangas
Tunteja 19, Kurssimaksu 25 €

Ommelkansisidos on kirjansidos, joka 
avautuu todella hyvin nokkelan selkä-
rakenteensa ansiosta� Sidos muistuttaa 
perinteistä kirjaa, mutta on hyvin kevyt-
rakenteinen ja lähes liimaton� Päällys-
tyksessä voi käyttää kankaita, kluutteja, 
koristepapereita ja ohutta nahkaa usealla 
tavalla yhdistellen� Kartonkikantinen sidos 
toimii parhaiten ohuehkoille kirjoille ja 
sopii loistavasti esim� luonnoskirjaksi ja 
kalenterimuistikirjaksi� Ommelkansisidos 
eli Sewn boards binding on amerikka-
laisen Gary Frostin 80-luvulla kehittämä 
sidos�

1104338 Hopeatyöpaja,  
peruskurssi

Pohjanlinnan koulu, tekn� työn luokka
La 9�30–16�00, Su 9�30–16�00
10�-11�4�2021
Ari Vuorela
Tunteja 16, Kurssimaksu 25 €

Pajassa valmistetaan perinteisin kulta-
sepän tekniikoin koruja hopealevystä ja 
-langasta� Kurssin aikana opit perusasiat 
hopeakorujen valmistuksesta� Jokaiselle 
oppilaalle on varattu perustyökalut� Ikära-
ja 16 v� Materiaalit voi ostaa opettajalta� 
Työkalu- ja laitekorvaus 8 e peritään kurs-
sin aikana�

1104339 Hopeatyöpaja, jatkokurssi
Pohjanlinnan koulu, tekn� työn luokka
La 9�30–16�00, Su 9�30–16�00
17�-18�4�2021
Ari Vuorela
Tunteja 16, Kurssimaksu 25 €

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� Työkalu- ja laitekorvaus 
8 e peritään kurssin aikana�

1104340 Risuista on moneksi
Rantala
La 9�00–16�00
10�4�2021
Leila Leinonen
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

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!
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Kuvataidekoulu Pisaman 
Kankaanpoään kurssit sivuilla 12-13

1104341 Keppihevoset, kesäkurssi
Keltainen talo, käsityötupa
Ma-Pe 12�00–14�30
7�-11�6�2021
Leila Leinonen
Tunteja 15, Kurssimaksu 25 €

Tule mukavalle kesäkurssille tekemään 
oma keppihevonen itselle, pikkusisarelle 
tai ystävälle� Halutessasi voit ottaa tuki-
ihmisen mukaan� Voit tuoda omia materi-
aaleja tai ostaa tarvikkeita ohjaajalta� Voit 
varata mukaasi omia ompelutarvikkeita, 
täytemateriaalia ( esim� vanhan tyynyn 
täyte), heppakangasta, harjaksiin lankaa 
ja muita koristeita� Valmiit kepit löytyy 
ohjaajalta� Ota mukaasi omat eväät� Tule 
oppimaan mukava kädentaito yhdessä 
tehden� Tervetuloa ihanien keppareiden 
maailmaan!

1104342 Jujutekniikkaa kahvipussi-
taiteiluna facebookissa!

Su 14�00–14�45
6�9�-4�10�2020
Leila Lepistö 
Tunteja 10, Kurssimaksu 10 €

Juju tekniikka on kehittelemäni kiva pu-
nontatekniikka, jossa kuviot asettuvat 
viistosti ja kohdistettuna� Tässä punon-
tatekniikassa pystyy punomaan samaan 
työhön erilaisia kahvipusseja� Kurssin 
alkuun sovitaan ryhmän kanssa tapaami-
nen Keltaisella talolla Kankaanpäässä� 
Silloin mahdollisuus vaihtaa ajatuksia 
kahvipussitaittelusta ja samalla tutustua 
muihin kurssilaisiin� Muuten ohjeet tulevat 
facebook -ryhmään säännöllisesti� Terve-
tuloa kahvipussitaiteilemaan sähköisten 
kanavien kautta!

1104343 Vietnamilaista tuulimylly-
punontaa kahvipusseillen faceboo-
kissa!

Su 14�00–14�45
11�10�-29�11�2020
Leila Lepistö 
Tunteja 16, Kurssimaksu 10 €

Vietnamilainen tuulimyllypunonta on mo-

nipuolinen punontatapa toteuttaa liinoja, 
laukkuja, koreja, reppuja, sydän amppe-
leita, runsauden sarvia��� Kurssin alkuun 
järjestetään tapaaminen Keltaisella talolla 
Kankaanpäässä� Silloin mahdollisuus 
vaihtaa ajatuksia kahvipussitaittelusta 
ja samalla tutustua muihin kurssilaisiin� 
Muuten ohjeet tulevat facebook -ryhmään 
säännöllisesti� Tervetuloa kahvipussitaitei-
lemaan sähköisten kanavien kautta!

KUVATAITEET
1103308 Piirustuksen paja  
lapsille ja nuorille

Keltainen talo 2� krs
To 16�00–18�15
20�8�-3�12�2020, 14�1�-29�4�2021
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 90, Kurssimaksu 120 €
Tutustutaan eri piirtämistekniikoihin ja 
kokeillaan myös helppoa grafiikkaa. 
Halutessasi voit painottua sinua kiin-
nostavaan piirtämisen lajiin� Tuetaan 
omaa ilmaisua ja kannustetaan luoviin 
ratkaisuihin� Toiminta on tutkivaa ja ko-
keilevaa� Tule mukaan yksin tai kave-
rin kanssa� Tarvittavat materiaalit sisälty-
vät kurssimaksuun� Huom! opetus alkaa 
jo elokuulla� Ilmoittaudu toimistoon 044-
5800 520 tai paikan päällä�

1103309 Lasten kesäkurssi, 7-12 v
Keltainen talo 2� krs
Ma-To 10�45–14�15, Pe 10�45–13�30
7�-11�6�2021
Tunteja 19, Kurssimaksu 35 €
Perinteisellä kesäkurssilla piirretään, 
maalataan ja rakennellaan ja nautitaan 
kesästä ja luovasta tekemisestä� Sään 
salliessa työskennellään myös ulkona� 
Ota mukaan maalausvaatteet ja eväät�
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1103315 Mukavaa muotoilua  
ja rakentelua, 7-9v.

Keltainen talo 2� krs
Ma 14�00–15�30
31�8�-2�11�2020, 11�1�-15�3�2021
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 36, Kurssimaksu 62 €

Oppilaan oma ajatusmaailma ja valmiudet 
huomioon ottaen rakentelemme ja muo-
vailemme eri materiaaleista� Innostetaan 
oppilasta kehittämään muodontajua ja 
mielikuvitusta� Lopputulosta tärkeämpää 
on itse prosessi� Materiaalit sisältyvät 
kurssimaksuun�

1103310 Aikku - taiteen  
perusteita aikuisille

Keltainen talo 2� krs
Ke 18�00–20�15
19�8�-2�12�2020, 13�1�-28�4�2021
Pia Haapala-Rauhaniemi, Harri 
Rauhaniemi
Tunteja 90, Kurssimaksu 104 €

Tässä ryhmässä pääset kokeilemaan 
tehtävien kautta erilaisia materiaaleja ja 
tekniikoita sekä tutustumaan ja työsken-
telemän taiteen eri osa-alueilla� Luku-
vuoden aluksi tutustumme ekologiseen 
grafiikkaan eli myrkyttömään kuvan pai-
nantamenetelmään� Keväällä aloittaneet 
jatkavat keskeneräisiä töitään� Lisäksi 
valmistamme pieniä kipsileimasimia, joilla 
voimme kuvioida esim� savea tai paperia� 
Kevätkaudella piirrämme ja maalaamme 
ja valmistamme sabluunoita painamiseen 
ja maalaamiseen� Opettaja ohjaa tarvike-
hankinnoissa� Aloitusaika on jo elokuulla� 
Ilmoittaudu toimistolle p� 044 5800 520� 
Tervetuloa mukaan yksin tai kaverin kans-
sa, et tarvitse aiempaa kokemusta�

1103311 Maanantai-ateljee
Keltainen talo 2� krs
Ma 18�00–20�15
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

Ateljee tarjoaa omaa aikaa ja tilaa kehit-

tää omaa ilmaisua ja valitsemasi mate-
riaalin hallintaa, esim� pastelli, akvarelli, 
akryyli� Voit kokeilla myös kollaasityös-
kentelyä tai helppoa grafiikkaa. Ateljeessa 
saat ohjausta omaan työskentelyysi, olit 
sitten aloittelija tai pidemmälle edennyt� 
Ota omat välineet mukaan, opettaja ohjaa 
tarvittaessa hankinnoissa�

1103312 Varttuneiden taidepaja
Keltainen talo 2� krs
Ti 13�30–15�45
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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

1103313 Iltamaalarit
Keltainen talo 2� krs
Ti 18�15–20�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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�

1103314 Ikonimaalaus
Keltainen talo 2� krs
To 18�30–20�45
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Päivi Hieta
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

Opettelemme ikonimaalauksen alkeet, 
käytämme munatemperatekniikkaa ja 
maavärejä� Mahdollisuus tutustua myös 
aidolla lehtikullalla kultaukseen� Ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla opettaja 
opastaa tarvikehankinnoissa� Tervetuloa�
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1103316 Savea päiväaikaan
Rantala
Ma 13�00–15�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Leena Järvinen
Tunteja 75, Kurssimaksu 124 €

Kurssin aikana syvennetään tietoutta pin-
takoristelu- ja lasitustekniikoista� Valmis-
tamme käyttö- ja koriste-esineitä� Mahdol-
lisuus avartaa osaamistaan kokeilemalla 
myös dreijausta sekä maitosavustusta 
sekä siihen litttyviä tekniikoita� Keramii-
kan polttomaksu sisältyy kurssimaksuun� 
Tarvikemaksu erikseen� Tervetuloa myös 
uudet oppilaat�

1103317 Hyvän mielen savipaja,  
alkeet

Rantala
Ma 18�00–20�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Leena Järvinen
Tunteja 75, Kurssimaksu 124 €

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!

1103318 Konkareitten savipaja
Rantala
To 18�00–20�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Leena Järvinen
Tunteja 75, Kurssimaksu 124 €

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!

1103319 Sinirinnan taidetuokio
Rantala
Ke 12�00–13�30
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 50, Kurssimaksu 94 €

1103320 Wirtaamon taidetuokio
Kankaanpään TyVa
To 12�00–13�30
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 50, Kurssimaksu 94 €

Kehitetään katsomisen ja näkemisen 
taitoa huomioiden oppilaan oma ajatus-
maailma ja valmiudet� Autetaan oppilasta 
muodostamaan havaintoja ja mielikuvia� 
Tunnit palvelevat harjaantumisen ohella 
myös virkistävänä taidetapahtumana� 
Materiaalit sisältyy kurssimaksuun�

1103321 Kuvansiirto keramiikalle
Rantala
Pe 17�00–20�00, La 10�00–16�30, Su 
10�00–15�45 4�-6�9�2020
Anne Siltanen
Tunteja 19, Kurssimaksu 25 €

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� Sovel-
tuu vasta-alkajille ja jo aiemmin keramiik-
kaa tehneille�

MUU OPETUS
1304301 Kankaanpää-akatemia

Keltainen talo, neukkari
Ma 15�00–16�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-12�4�2021
Olli Ruohomäki
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €



Kankaanpää

Ka
nk

aa
np

ää

49      

Maanantai-iltapäivän keskusteluryhmässä 
puheenaiheita nousee ajankohtaisista 
ilmiöistä, maailman tapahtumista sekä 
yhteisestä lukukirjasta� Kirja valitaan lu-
kukauden alussa ja sen voi halutessaan 
hankkia yhteistilauksena�

9999301 Energiailta-webinaari
Ti 17�30–19�45
27�10�2020
luennoitsijat varmistuvat myöhemmin
Tunteja 3, Ei kurssimaksua

Hallitusohjelmassa on linjattu, että öljy-
lämmityksestä luovutaan tällä vuosikym-
menellä� Yhden illan mittaisen webinaarin 
aiheena on siirtyminen öljystä uusiutuviin 
energianlähteisiin�

9999302 Nojatuolimatka  
vuonoille ja vuorille

Kankaanpää-sali
Ti 18�00–21�00
10�11�2020
Harri Ahonen

Vaelluskirjailija Harri Ahonen kertoo 
Pohjois-Norjan rannikon, vuonojen ja 
saariston kauneimmista päiväretkikohteis-
ta� Pääosassa on lisäksi eläimistö, kuten 
lunnit, hylkeet ja valaat sekä paikallinen 
retkeilykulttuuri� Mukana myös viikinki-
ajan tarinoita ja saagoja menneiltä ajoilta� 
Runsaasti kuvamateriaalia� Vapaa pääsy� 
Järj� Kankaanpään kaupunginkirjasto ja 
Petäjä-opisto

9999303 Drone-ohjaajakurssi
Keltainen talo, mikroluokka
La 13�00–15�30, Su 13�00–15�30
3�-11�10�2020
Jarmo Poutala
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Tutustutaan saatavilla oleviin lennokki-
malleihin, lisälaitteisiin ja kameratekniik-
kaan� Perehdytään erilaisiin käyttökoh-
teisiin, riskienhallintaan sekä 1�7�2020 
voimaan tulleisiin asetuksiin� Harjoitellaan 
lennätystä lukion montulla� Kurssimaksu 
sisältää materiaalin� Oma drooni mukaan�

KANKAANPÄÄ TUTUKSI
9999315 Historia ja kaupungin tai-
dekokoelma

Kankaanpään museo
Ti 18�00–19�30
25�8�2020
Anu Fors
Tunteja 2, Kurssimaksu 10 €

Tutustutaan museon perusnäyttelyiden 
kautta Kankaanpään historiaan sekä kau-
pungin taidekokoelmaan, museoamanu-
enssi Anu Forss�

9999316 Oppaana toimiminen
Keltainen talo, neukkari
Ti 18�00–19�30
1�9�2020
Piia Auvinen
Tunteja 2, Kurssimaksu 10 €

Oppaan toimiminen, opastustekniikka� 

9999317 Taidekehän historia
Paikka ilm� myöhemmin
Ti 18�00–19�30
8�9�2020
Maija Anttila
Tunteja 2, Kurssimaksu 10 €

 9999318 Kankaanpään elinkeino-
elämä

Kankaanpään kaupungintalo
Ti 18�00–19�30
15�9�2020
Marko Rajamäki ja Elina Kivikoski
Tunteja 2, Kurssimaksu 0 €

Kankaanpään yleinen elinkeinoelämän 
esittely, elinkeinojohtaja Marko Rajamäki� 
Yrittäjän tarina, yrittäjä Elina Kivikoski� 
Kaupungin elinkeinoelämä matkailun 
näkökulmasta (tehtaanmyymälät, tori, 
erikoisliikkeet, majoitus- yms� palvelut, 
elinkeinojohtaja Marko Rajamäki�
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9999323 Taide ja arkkitehtuuri
Keskuskatu 64, 38700 Kankaanpää
Ti 17�00–19�00
20�10�2020
Maija Anttila
Tunteja 2, Kurssimaksu 10 €

Bussikierroksen aloitus Kankaanpään 
torilta� Bussikierros keskeisillä paikoilla 
Kankaanpään keskustassa� Kierros päät-
tyy Kankaanpään kaupunginmuseolle, 
jossa Maija Anttila esittelee näyttelyn ”VII-
VA, suunniteltu modernin arkkitehtuurin 
Kankaanpää”� Kierroksen jälkeen kuljetus 
takaisin torille� Näyttelyn pääsymaksu ei 
sisälly kurssimaksuun�

9999324 Kirkko ja 
Kuntoutuskeskus

Keskuskatu 64, 38700 Kankaanpää
To 18�00–20�00
29�10�2020
Piia Auvinen
Tunteja 2, Kurssimaksu 10 €

9999325 Kankaanpää tutuksi 
Kurssikoe

Keltainen talo, neukkari
Ti 18�00–19�30
3�11�2020
Piia Auvinen
Tunteja 2, Kurssimaksu 15 €

9999326 Niinisalo, kylä,  
varuskunta, sotilaskoti

Lähtö Kankaanpään kaupungintalolta
Ti 16�00–20�00
10�11�2020
Piia Auvinen
Tunteja 4, Kurssimaksu 15 €

Bussikierros, lähtö ja paluu kaupunginta-
lolta� Tutustuminen Niinisaloon, oppaana 
Leena Perälä� Tutustutaan varuskunnan 
alueeseen bussikierroksella, päätösmunk-
kikahvit sotilaskodilla, majuri, evp� Pertti 
Manninen� Ennakkoilmoittautuminen 
viimeistään viikkoa ennen on pakollinen 
varuskunnan turvakäytäntöjen vuoksi�

9999319 SAMK
Kankaanpään taidekoulu
Ti 18�00–19�30
22�9�2020
Saija Mustaniemi
Tunteja 2, Kurssimaksu 10 €

Vierailu Taidekoululla ja Kankaanpään 
galleriassa�

9999320 Kulttuurikehä ja kaupun-
gin arkkitehtuuri

Ti 18�00–20�00
29�9�2020
Maija Anttila
Tunteja 2,50, Kurssimaksu 10 €

Kävelykierros alkaa torilta� Keskustan 
alueen taidekehän kohteiden ja kaupun-
gin arkkitehtuurin esittely (kävelykierros), 
vierailu Kankaanpään galleriassa, Kan-
kaanpään taideyhdistyksen puheenjohta-
ja Maija Anttila�

9999321 Kulttuuri
Ti 18�00–19�30
6�10�2020
Maija Anttila
Tunteja 2, Kurssimaksu 10 €

Kankaanpääsali, Musiikkiopisto, Ramp-
pikuume ja kulttuuripalvelut, kaupungin-
kirjasto� 

9999322 Lauhanvuori-
Hämeenkangas Geopark luonto-
matkailualue ja Kankaanpään luon-
tokohteet

Veneskosken kesäteatteri
Ti 18�00–20�00
13�10�2020
Terttu Hermansson
Tunteja 2,50, Kurssimaksu 10 €

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark 
luontomatkailualue, Veneskosken ke-
säteatteri� Tutustuminen Veneskosken 
kesäteatteriin, siirtyminen koululle, jossa 
kyläyhdistys esittäytyy, kyläyhdistyksen 
sihteeri Kirsti Pirilä� Kankaanpään luon-
tokohteet, Lauhanvuori-Hämeenkangas 
Geopark-hanke� 
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1201401 Suomen kielen alkeita
Honkajoen lukio
Ke 16�30–18�00
2�9�-25�11�2020
Virpi Lohikoski
Tunteja 24, Kurssimaksu 40 €

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

1201402 Työpaikkasuomea
Isokasken tila
To 15�00–16�30
3�9�-5�11�2020
Galina Luosalo
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Opiskellaan suomen kieltä jossa pääpai-
no on työpaikalla tarvittava työpaikkasa-
nasto� Kurssilla apukielenä on venäjän 
kieli�

8301402 Senioritanssi
Honkala
Ma 17�30–19�00
31�8�-23�11�2020
Kaija Kivioja
Tunteja 24, Kurssimaksu 40 €

Senioritanssit on suosittu liikuntalaji joka 
sopii hyvin varttuneelle väelle� Seniori-
tanssit 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 17�00–18�30
6�9�-29�11�2020
Hilla Saarinen
Tunteja 24, Kurssimaksu 40 €

Kurssi kaikille joogasta kiinnostuneille� 
Yksinkertaisiin liikkeisiin opetellaan yhdis-
tämään hengitys ja näiden avulla lisätään 

liikkuvuutta lihaksiin ja selkärankaan� 
Opetellaan kykyä rentoutua�

8301401 Tuolijumppa
Honkala
To 16�30–17�15
3�9�-26�11�2020
Sari Heinola
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Tuolijumppa sisältää kevyttä rauhallista 
jumppaa ja venyttelyä rauhalliseen tahtiin� 
Tervetuloa!

8301404 Kuntojumppa Honkalassa
Honkala
To 17�30–18�15
3�9�-26�11�2020
Sari Heinola
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

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�

1104402 Kankurien kudonta
Honkajoen kauppakulma
Ke 18�00–20�30
2�9�-25�11�2020
Tanja Pajala
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €

Tehdään kangaspuilla erilaisia tekstiilejä 
kotiin kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden 
mukaan�

Honkajoen kurssitiedot ovat tässä 
vain syyskauden osalta. Pyrimme jat-
kamaan niitä kevätkaudelle, mutta 

asia vahvistuu kuntaliitosneuvottelu-
jen edetessä syksyn mittaan.
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1104403 Lauhalan kudonta
Lauhala ent� Interkorin toimistotilat
Ti 17�00–19�30
1�9�-24�11�2020
Soile Luoma
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €

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

1104404 Ompelua ja tuunailua
Honkajoen lukio
Ti 18�00–20�30
1�9�-24�11�2020
Sari Heinola
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €

Ommellaan uutta ja tuunataan vanhaa� 
Voit ommella vaatteita, verhoja ym� sisus-
tukseen liittyvää, kukkaroita, kasseja, tyy-
nyjä jne� HUOM! ota oma kone mukaan�

1104406 Kaunista kirjoen
Honkala
Su 17�00–20�00
27�9�-22�11�2020
Leila Lepistö 
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

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
Honkalanmäki, puutyötilat
Ti 14�00–16�15
8�9�-17�11�2020
Leila Lepistö 
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

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
To 17�30–20�30
3�9�-26�11�2020
Heljä Jalaja
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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

1104409 Taidelasipaja
Honkalanmäki, puutyötilat
Ma 17�00–21�00
31�8�-23�11�2020
Leila Lepistö 
Tunteja 30, Kurssimaksu 42 €

Tällä jatkokurssilla tutustumme ku-
parifolio-, lyijykisko-, lasinsulatus- ja 
kaiverrustekniikoihin� Mosaiikki on oma 
mielenkiintoinen maailmansa� Kurssi 
sopii sekä aloittelijoille että konkareille� 
Kierrätys myös onnistuu lasissa mainiosti� 
Materiaalimaksu 15€ uunimaksut käytön 
mukaan�

1104410 Puu- ja metallityöt
Honkalanmäki, puutyötilat
To 18�00–21�00
3�9�-26�11�2020
Raimo Saarinen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €
Puu- ja metallityöt jatkuvat�

Ilmoittautuminen alkaa  
pe 14.8. kello 9:00

Voit ilmoittautua netissä  
https://opistopalvelut.fi/petaja tai 
puh 044 5800520 tai 044 0455510

Kuvataidekoulu Pisaman Honkajoen 
kurssitiedot löytyvät sivulta 14.
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1206501 Venäjän alkeiden  
jatkokurssi

Pomarkun yhteiskoulu
Ti 17�00–18�30
3�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Galina Luosalo
Tunteja 34, Kurssimaksu 42 €

Tervetuloa opiskelemaan venäjän kieltä 
ja tutustumaan venäläiseen kulttuuriin! 
Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että viime 
lukuvuoden alkeiskurssilla opiskelleille� 
Tämän syksyn lyhyen kurssin aikana 
käymme läpi kyrilliset aakkoset ja perus-
sanastoa ja valmistaudumme tehokkaa-
seen kevätlukukauteen!

8301501 Lavatanssijumppa
Pomarkun monitoimihalli
Su 13�00–14�30
6�9�-29�11�2020, 17�1�-18�4�2021
Elina Rautanen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Hauskaa ja helppoa kuntoliikuntaa lava-
tanssimusiikin tahtiin� Mukavia askelsar-
joja, mukaansatempaavaa musiikkia ja 
Ikivihreitä iskelmiä� Alussa lämmittelyliik-
keitä ja lopussa lyhyet venyttelyt� Tällä 
tunnilla et tarvitse paria� Mukaan tarvitset 
joustavan vaatetuksen ja letkeää mieltä!

8301502 Venyttelyjumppa
Pomarkun monitoimihalli
Su 13�00–16�30
6�9�-29�11�2020, 17�1�-18�4�2021
Elina Rautanen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tunnilla käytetään monipuolisia venyttely-
tekniikoita� Huolletaan koko keho päästä 
varpaisiin� Sisältää lisäksi helppoja liike-
sarjoja joogasta ja pilateksesta� Tämä 
tunti vahvistaa ja venyttää tehokkaasti 
koko kehoa ja mieltä� Mukaan joustava 
vaatetus ja viltti rentoutukseen ja apuvä-
lineeksi�

8301503 Latinomix
Pomarkun monitoimihalli
Su 17�00–18�30
6�9�-29�11�2020, 17�1�-18�4�2021
Elina Rautanen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Latinomix on tanssillista kuntoliikuntaa 
latinorytmein� Tehdään muunnelmia eri 
tansseista mm� merengue, salsa, cha 
cha, samba, jive, rock… Sisältää lämmit-
telyosuuden jälkeen tanssillisia hauskoja 
koreografiota, välillä tehdään lihaskuntoa 
vahvistavia liikesarjoja seisten, lopussa 
venytellään Rumban tahtiin� Hauskaa, 
rentoa ja hikistä� Tällä tunnilla et tarvitse 
paria�

1101501 Pelimannipiiri
Pomarkun yhteiskoulu, musiikkiluokka
Ti 17�00–18�30
1�9�-26�11�2020, 12�1�-6�4�2021
Opettaja avoin
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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

1101502 Iloinen musapaja
Pomarkun kirkonkylän koulun musiikkilk�
Ke 15�30–17�00
2�9�-25�11�2020, 13�1�-7�4�2021
Jari Hiltunen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Yhteissoittoa ja opetusta: kitara, ukulele, 
basso ja rummut

Ilmoittautuminen alkaa  
pe 14.8. kello 9:00

Voit ilmoittautua netissä  
https://opistopalvelut.fi/petaja tai 
puh 044 5800520 tai 044 0455510 
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3401501 Pomarkun digituki
Pomarkun kunnankirjasto
Ma 12�00–16�00
31�8�-12�10�2020
Minna Salmi
Tunteja 35

Kirjaston digitointipisteessä voit muun-
taa erilaisia aineistoja digimuotoon� Voit 
digitoida asiakirjoja, valokuvia, negatiive-
ja, vinyylejä, VHS- ja C-kasetteja� Saat 
opastusta laitteiden ja ohjelmien käyttöön� 
Neuvontaa saa myös omien kännyköiden, 
tablettien ja läppärien käyttöön� Varaukset 
45 minuutin henkilökohtaiseen ohjauk-
seen kirjastosta�

1104501 Puutyöt ja entisöinti
Pomarkun teknisen työnlk�
Ma 18�00–20�15
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Tapio Mustajärvi
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

Puutyöpiiri jatkuu uuden ohjaajan vetä-
mänä� Valmistetaan pienimuotoisia puu-
töitä omien suunnitelmien mukaan�

1104503 Honkakosken kudonta
Honkakosken koulu
Ti 13�00–14�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-6�4�2021
Tanja Pajala
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kurssilla suunnitellaan yhdessä ja toteu-
tetaan monipuolisia kodin sisustusteks-
tiilejä�

1104504 Kirkonkylän kudonta
Pomarkun yhteiskoulu
Ma 15�00–17�15
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Tanja Pajala
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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

1104505 Pomarkun savipaja
Pomarkun teknisen työnlk�
To 17�00–19�30
3�9�-26�11�2020, 13�1�-15�4�2021
Anne Siltanen
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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 la-
situkset� Et tarvi aikaisempaa kokemusta 
savitöistä vain kiinnostus aiheesta riittää�

1104506 Nuorten savipaja
Pomarkun teknisen työnlk�
To 15�15–16�45
3�9�-26�11�2020, 14�1�-8�4�2021
Anne Siltanen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kurssilla tutustutaan opettajan ohjauksel-
la keramiikan käsirakennustekniikoihin� 
Voit tehdä savesta mielenkiintosi mukaan 
esim� hahmoja, eläinaiheita, koriste-
esineitä, soivan udu-rummun tai vaikka 
kukkopillin� Savi ja poltot sisältyvät kurs-
simaksuun�

1104507 Tikkuiitat
Pomarkun yhteiskoulu, kuvaamat�lk�
To 14�00–17�00
3�9�-26�11�2020, 13�1�-8�4�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 56, Kurssimaksu 64 €

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�
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1104508 Lukkokehyskukkarot
Pomarkun yhteiskoulu
La 10�00–13�15, La 10�00–14�00
12�9�-24�10�2020, 6�2�-20�3�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €

Ompelemme erilaisia lukkokehyskukka-
roita, pussukoita, kasseja ja laukkuja� 
Kankaiden väreissä ja kuoseissa riittää 
valikoimaa� Ompelussa kaikenlainen tuu-
naaminen on mahdollista! Tutustumme 
myös korkkikankaaseen ja nahkapaperiin� 
Opettajalta voi ostaa tarvikkeita! Ompe-
lumaailma on lumoavaa! Kokoontumiset 
12�9, 26�9� 10�10� 24�10� 6�2, 20�2�, 6�3� ja 
20�3� Aloituskerta klo 10-13:15�

1103501 Tiistaiateljee
Pomarkun yhteiskoulu, kuvaamat�lk�
Ti 18�00–20�15
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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!

Kuvataidekoulu Pisaman  
Pomarkun kurssitiedot sivulta 14

Kurssimaksut ja tuntimäärät  
on ilmoitettu koko vuodelta

Ilmoittautuminen alkaa 
pe 14.8. kello 9:00

Voit ilmoittautua netissä 
https://opistopalvelut.fi/petaja tai 
puh 044 5800520 tai 044 0455510
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kuvisvaatetta sekä evästä ja juotavaa� 
Osa työskentelystä on ulkona - huonon 
ilman sattuessa työskennellään sisällä� 
Ilmoittaudu viimeistään ke 23�9�

1203701 Everyday English Start
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ti 16�15–17�45
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Seija  Virkkala
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Arkipäivän sanastoa, rakenteita ja pu-
humisen harjoittelua tavallisimmissa 
viestintätilanteissa� Käytännön läheistä 
kielen perusalkeiden opiskelua kaiken 
koulussa opitun unohtaneille sekä myös 
muille halukkaille� Kurssi jatkaa siitä mihin 
keväällä jäätiin� Myös uudet opiskelijat 
ovat tervetulleita� Kurssin kirja: Anni Ho-
lopainen ja Christine Silventoinen, Every-
day English 1 – Englantia aikuisille (2015, 
Finn Lectura)

1203702 Englannin uusalkeet jatko
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ti 18�15–19�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Seija  Virkkala
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Arkipäivän sanastoa, rakenteita ja puhu-
misen harjoittelua tavallisimmissa vies-
tintätilanteissa� Käytännön läheistä kieltä 
alkeiden kertaukseen kaiken unohtaneille� 
Käytämme oppikirjaa Everyday English 
2, jonka opiskelua jatkamme kappaleesta 
6 eteenpäin� Everyday English -kirjasar-
ja etenee perusasioita käsitellen, joten 
opiskelu onnistuu, vaikka edelliset osat 
eivät olisi ennestään tuttuja� Welcome 
old & new students! Everyday English 
2 - Englantia aikuisille, Anni Holopainen 
& Christine Silventoinen (ISBN 978-951-
792-731-4 , Finn Lectura)

1103707 Päiväleiri Kaivola 
Highland tilalla Honkajoella

Lehtisaarentie 38950 Honkajoki
La 12�00–16�00 22�8�2020
Mirva Valkama, Tunteja 5

Tutustutaan Highland tilan elämään ja 
ylämaankarjan arkeen� Piirretään ja valo-
kuvataan tilan eläimiä� Mukaan kannattaa 
varata sään mukaista vähän huonompaa 
kuvisvaatetta, kumisaappaat sekä evästä 
ja juotavaa� Työskennellään ulkona - sää-
varauksella� Ilmoittaudu viimeistään 19�8�

1103708 Päiväleiri Mty Suomisen ti-
lalla Karviassa

Kiviluomantie 271 Karvia
La 12�00–16�00 12�9�2020
Mirva Valkama, Tunteja 5

Tutustutaan Mty Suomisen & Kiviluoman 
tilan elämään ja arkeen� Piirretään ja 
muovaillaan tilan eläimiä mallista� Mu-
kaan kannattaa varata sään mukaista 
vähän huonompaa kuvisvaatetta, kumi-
saappaat sekä evästä ja juotavaa� Navet-
taan puetaan tilalta saatavat suojatossut 
ja haalarit tai omat pestyt vaatteet, joilla 
ei ole käyty muissa navetoissa� Osa 
työskentelystä mahd� sisällä pihatossa 
ja osa ulkona sään salliessa� Ilmoittaudu 
viimeistään ke 9�9�

1103709 Päiväleiri Skantzin kulttuu-
rikeskuksessa

Karviantie 720  Karvia
La 12�00–16�00 26�9�2020
Mirva Valkama, Tunteja 5

Tutustutaan uuden kulttuurikeskuksen 
alueeseen� Sään salliessa suunnitellaan 
ja toteutetaan yhteinen ympäristötaidete-
os tai pienempiä teoksia alueelle� Teok-
sen osana käytetään kulttuurikeskuksen 
avajaisissa ja aiemmilla kuvisleireillä 
maalattuja kiviä� Mukaan kannattaa va-
rata sään mukaista vähän huonompaa 

K A R V I A
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1105701 Kansantanssi
Sampola
Pe 19�00–20�30
4�9�-27�11�2020, 15�1�-16�4�2021
Jaana Korpi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

8301701 Helppo ja kevyt jumppa
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ti 16�30–17�15
1�9�-24�11�2020, 1�1�-13�4�2021
Anne Kokko 
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

8301702 Tuolijumppa ikäihmisille
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ti 15�30–16�15
1�9�-24�11�2020, 12�1�-13�4�2021
Anne Kokko 
Tunteja 25, Kurssimaksu 40 €

8301704 Tehojumppa
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ma 18�00–18�45
10�8�-23�11�2020, 11�1�-3�5�2021
Tiina Huhtala
Tunteja 29, Kurssimaksu 40 €

8301705 Kahvakuula
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ke 18�00–18�45
12�8�-25�11�2020, 13�1�-28�4�2021
Tiina Huhtala
Tunteja 29, Kurssimaksu 40 €

1101701 Puhallinorkesteri
Karvian alakoulu
Ti 18�15–20�30
1�9�-24�11�2020, 12�1�-19�4�2021
Ville Katajamäki
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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

1102701 Runoryhmä  
Ainot ja Reinot

Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo (ent� 
Saran koulu)
To 12�00–14�15
17�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Leena Koivula
Tunteja 69, Kurssimaksu 84 €

Ryhmä on avoin runoista, tarinoista, 
musiikista, esiintymisestä ja tapahtumien 
järjestämisestä kiinnostuneille senioreille� 
HUOM! Ikä on vain numero! Ryhmässä 
keskustellaan ja jaetaan elämänkokemuk-
sia� Luetaan runoja, lauletaan ja avataan 
omat pöytälaatikot�

1102702 Lapsiteatteri 7-9v
Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo (ent� 
Saran koulu)
Ma 15�30–17�00
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Leena Koivula
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Ryhmä on hiljattain aloittaneille ja uusille 
teatterin tekemisestä kiinnostuneille 7-9v 
lapsille� Ryhmä aloittaa perusharjoituksilla 
ja teatterileikeillä improvisoiden pieniä 
esityksiä kerhossa� Tavoitteena julkinen 
esitys ryhmän edistyessä�

1102703 Teiniteatteri 10-12v
Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo (ent� 
Saran koulu)
Ma 17�00–18�30
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Leena Koivula
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Ryhmä aiemmin mukana olleille 
10-12-vuotiaille näyttelemisestä ja teat-
terista kiinnostuneille lapsille� Ryhmässä 
tehdään improvisaation keinoin pieniä 
esityksiä, sekä ilmaisutaidon perushar-
joituksia� Tavoitteena on julkinen esitys 
edistymisen mukaan�

Kuvataidekoulu Pisaman  
Karvian kurssitiedot sivulta 15

Kurssimaksut ja tuntimäärät   
on ilmoitettu koko vuodelta



KarviaKarvia

58      
Ka

rv
ia

1102704 Nuorisoteatteri yli 12v
Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo (ent� 
Saran koulu)
Ma 18�30–20�00
31�8�-23�11�2020, 11�1�-19�4�2021
Leena Koivula
Tunteja 50, Kurssimaksu 64 €

Teatterin tekemisestä kiinnostuneet 
nuoret! Aiemmin harrastaneet ja uudet 
yläkoululaiset/nuoret aikuiset! Ryhmässä 
improvisoidaan pieniä esityksiä ja valmis-
tetaan esitys Willi Kansa katselmukseen�

1102705 Tupateatteri
Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo (ent� 
Saran koulu)
Su 18�30–21�00
13�9�-29�11�2020, 17�1�-18�4�2021
Leena Koivula
Tunteja 69, Kurssimaksu 84 €

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti sun-
nuntaisin� Ensi-illan lähestyessä useam-
minkin� Esitykset keväällä 2021�

1102706 Improvisaatioviikonloppu-I
Saran Harrastekeskus, Antinraitti 7 Sara
La 15�00–21�00, Su 9�00–16�00
24�-25�10�2020
Ohjaajat: Leena Koivula ja Tiina-Kaisa 
Aro-Heinilä
Tunteja 15, Kurssimaksu 25 €

Viikonlopun aikana aloitetaan improvi-
saatioharjoitukset tutustumalla ryhmään 
ja sen aiempaan kokemukseen ja teke-
miseen� Ryhmän ehdoilla edetään eri-
laisten harjoitusten kautta improvisaation 
kiehtovaan maailmaan� Lähde rohkeasti 
mukaan löytämään itsestäsi ”uusi minä”� 
Illanvietto kelin mukaan suolla tai kodalla�

1102707 Improvisaatio-
viikonloppu-II

Saran Harrastekeskus, Antinraitti 7 Sara
La 15�00–21�00, Su 9�00–16�00
21�-22�11�2020
Ohjaajat: Leena Koivula ja Tiina-Kaisa 
Aro-Heinilä
Tunteja 15, Kurssimaksu 25 €

La 21�11�kurssi alkaa kokoontumisella 
Karviatalossa ja katsomalla Tupateatterin 
esitys ”Kello tikittää” Karviasalissa� Ilta 
jatkuu Harrastekeskuksessa improvisoi-
den siitä mihin edellisenä improviikonlop-
puna jäätiin� Su improvisaatioiden lisäksi, 
rentoutus-, hengitys- ja äänenkäyttöhar-
joituksia�

1104702 Puutyö ja koristeveisto
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ke 17�30–20�45
2�9�-25�11�2020, 13�1�-14�4�2021
Pekka Kuhna
Tunteja 100, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttö-
esineitä�

1104703 Keramiikka
Karvian alakoulu
Ti 17�30–21�15
25�8�-24�11�2020, 12�1�-27�4�2021
Tarja Mantila
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

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

1104704 Posliininmaalaus
Karvian alakoulu
Ti 17�15–21�00
1�9�-1�12�2020, 19�1�-4�5�2021
Heljä Jalaja
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €

Tervetuloa uudet ja jatkavat posliinin 
maalaajat�

1104705 Kahvipussitaidetta
Karviatalo
Ti 14�00–16�15
1�9�-24�11�2020, 12�1�-20�4�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 45, Kurssimaksu 52 €

Kasseja, mummolaukkuja, koruja, koreja, 
puukoreja, pannunalusia, tarjottimia, jout-
senia, joulukuusia, kaitaliinoja��� Malleja 
ompelukoneella tai ilman, perinteisesti tai 
nykypäivän mukaisesti� Opettajalla run-
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saasti omia kuviomalleja ja tekniikoita, 
joissa kuviot kohdistetaan� Kuvioitten 
kohdistaminen antaa uutta ulottuvuutta 
kahvipusseiluun� Tämän päivän kah-
vipussityöt ovat näyttäviä taiteellisia 
luomuksia� Kurssilla on halutessa mah-
dollisuus tehdä myös klipsutöitä�

1104706 Kädentaitokahvila
Marjasuon kylätalo
Ma 17�30–20�30
21�9�-24�11�2020, 18�1�-12�4�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 45, Kurssimaksu 52 €

Karvian kädentaitokahvilassa kokoon-
nutaan ompeluseurojen tyyliin erilaisia 
käsitöitä tehden� Siellä voi toteuttaa 
itseään, oppia uutta ja tuntea onnistu-
misen iloa� Ryhmässä neulomme, virk-
kaamme, klipsuilemme, kahvipusseja 
unohtamatta kuviot kohdistellen� Kier-
rätys on tämän päivän juttu� Tervetuloa 
mukaan! Paikka: Marjasuon kylätalo, 
Nummijokitie 114

1104707 Kudonta
Karvian alakoulu
Ke 18�00–20�30
16�9�-25�11�2020, 13�1�-7�4�2021
Anne Vaviolahti
Tunteja 66, Kurssimaksu 72 €

Kurssit on tarkoitettu kaikille kudonnas-
ta kiinnostuneille, myös vasta-alkajille� 
Kudotaan erilaisia käyttö- ja sisustus-
tekstiilejä�

1104708 Marttanukke-kurssi
Kirkonkylän koulu
Ma 17�00–20�00 31�8�-9�11�2020
Katja Mäntylä
Tunteja 38, Kurssimaksu 42 €

Tule tutustumaan antiikkinukkien ih-
meelliseen maailmaan� Kurssilla valmis-
tetaan nukke aitojen antiikkisten Martta-
nukkien tapaan perinteisin menetelmin� 
Opit pohjustamaan ja maalaamaan 
nuken kasvot ja hiukset ja ompelemaan 
sahanpurutäytteisen vartalon kankaasta 
� Kurssilla saat paljon tietoa nukkien 

historiasta ja eriaikakausien vaatetukses-
ta� Info materiaalihankinnoista ma 31�8� 
klo 15�00�-16�30 Nuken hinta alk�31€, 
työväline-materiaalimaksu noin 20-25€�

1103706 Taidepaja  
aikuisille ja nuorille

Karviatalo, harrastetila
To 17�30–19�45
3�9�-26�11�2020, 14�1�-15�4�2021
Mirva Valkama
Tunteja 75, Kurssimaksu 84 €
Maalataan, piirretään ja muovaillaan 
osallistujien oman kiinnostuksen mu-
kaan� Tekniikoina mm� akryyli- tai öljyvä-
rit, akvarelli, pastelli, hiili, muste, pape-
rimassa tai savi� Mahdollisuus kokeilla 
myös erilaisia vaihtoehtoisia tekniikoita, 
kuten kasviväreillä maalaamista, nokea-
mista tai sokerimarmorointia� Materiaalit 
hankitaan itse tai opettajan kautta osta-
en kunkin tarpeen mukaan� Tervetuloa 
mukaan niin vanhat kuin uudetkin teki-
jät! Willin Kansan viikolla ei tunteja�

7198701 Sienikurssi
Saran Harrastekeskus, Antinraitti 7 Sara
Su 10�00–16�00, La 12�00–18�00
19�-20�9�2020
Sienineuvoja Vuokko Honkaniemi
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Lauantaina opit yleisimmät ruokasienet ja 
saat varmuutta lajintuntemukseen� Opit 
poimimaan niitäkin lajeja, joista et ehkä 
aikaisemmin ole uskaltanut tehdä ruokaa� 
Teoriajakson jälkeen lähdetään ryhmissä 
metsään sienestämään� Sunnuntaina val-
mistetaan sieniruokia metsästä saaduista 
antimista� Kurssiin sisältyvät ruoka- ja 
kahvitarjoilut 20€ maksetaan kurssille tul-
taessa� La keittoruoka ja kahvi + pulla, Su 
tarvikkeet sieniruokien tekoon ja kahvit� 
Mahdollisuus myös majoitukseen sovit-
taessa� Yöpyjille on tarjolla iltaohjelmaa 
luontokohteissa� Sunnuntaina 20�9� kello 
15-16 kaikille avoin sieninäyttely sekä 
sienineuvoja Vuokko Honkaniemi vastaa 
kysymyksiin sienistä ja sienestämisestä�
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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

KANKAANPÄÄ
Kangasmetsän koulu, liikuntasali Kangasmoisionk� 1 38700 KANKAANPÄÄ
Kankaanpään kuntoutuskeskus Kelankaari 4 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
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

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
Saran Harrastuskeskus Antinraitti 7 39980 SARA
Sampola Sampolankatu 2 39930 KARVIA

  Willelä Kiviluomantie 30 39930 KARVIA 

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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KIHNIÖ
Kihniön terveys- ja palvelukeskus Kivinevantie 11-13 39820 KIHNIÖ
Kihniön yhtenäiskoulu Kettukalliontie 3 39820 KIHNIÖ
Linnankylän asema 39810 LINNANKYLÄ
Taitotalo Puumila Kuruntie 1-3 39820 KIHNIÖ

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
Kuntosali Pestis Teollisuustie 4, 39700 PARKANO
Lapinnevan entinen koulu Koliholmantie 191 LAPINNEVA
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

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� Koulutie 3 29630 POMARKKU
Pomarkun yläaste/lukio Lukiontie 5 29630 POMARKKU
Tuunajärven monitoimitalo, Tuunajärventie 38680 TUUNAJÄRVI







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
Kurssitiedot: opistopalvelut.fi/petaja

Facebook: facebook.com/petajaopisto

KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
OPPILAITOS


