Petäjä-opiston kevään 2021 uudet kurssit
Opiskele ja harrasta
Tässä ovat kevään uudet, keväälle
siirtyneet sekä syksyn tauolla olleet
kurssimme.
Kevätkausi alkaa epidemiatilanteen
salliessa ma 11.1. ja päättyy ma 19.4.
Jos olet ilmoittautunut syyskaudelle,
kevätkaudelle ei tarvitse ilmoittautua
uudelleen.
Voit myös ilmoittautua koko vuoden
kurssin pelkälle kevätkaudelle. Tällöin
kurssimaksu on puolet koko vuoden
hinnasta.
Ilmoittaudu netissä tai puhelimitse
044 045 5510 tai 044 5800 520

Tutut turvaohjeet
Tule kurssille vain terveenä ja oireettomana.
Jos saat oireita, poistu välittömästi,
sairasta kotona ja hakeudu testiin.
Pese kädet tai käytä käsidesiä aina
tullessasi ja lähtiessäsi.
Pidä turvaväli aina kun mahdollista.
Käytä maskia tai visiiriä jos turvaväliä
ei voi pitää.
Yski ja aivasta hihaan.
Vältä työkalujen lainaamista ja monisteiden jakelua kädestä käteen.
Suosi toimistoasioinnissa sähköpostia
ja puhelinta.

Petäjä uusiin tiloihin
Kankaanpäässä
Kankaanpään toimipisteemme osoitteessa Keskuskatu 41 siirtyy vuodenvaihteessa entisen hammashoitolan
tiloihin osoitteeseen Jämintie 2C.
Keltaisella talolla kokoontuneet ryhmät sekä opiston toimisto aloittavat
kevätkauden uusissa tiloissa ma 11.1.

Parkano
1203105 Starttienglanti
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 16.30–18.00 14.1.–15.4.2021 Seija
Virkkala Tunteja 26, Kurssimaksu 40 €
Aloitamme opiskelun alusta. Kurssi
sopii aloittelijoille ja alkeiden kertaajille. Englannin sanastoa, rakenteita
ja puhumisen harjoittelua tavallisimmissa arkielämän viestintätilanteissa.
Käytännönläheistä kielen perusalkeiden opiskelua rauhalliseen tahtiin.
Oppikirja Everyday English StarterEnglantia aikuisille (Finn Lectura)
1301102 Kreikka 200 vuotta
Koulu- ja kulttuurikeskus Kaarna auditorio Ti 18.00–19.15 30.3.2021 FT
Stephen Evans Vapaa pääsy.
Kreikan Tasavallan 200-vuotishistoria
1821-2021 merkitsi monille eurooppalaisille antiikin Kreikan uudelleenluomista. Eurooppalaiset halusivat
luoda uudestaan demokratian ja filosofian syntymämaan 200 vuotta sitten ja silloin he sen saivat. Kuten Shelleysta Bideniin on sanottu, ”Olemme
kaikki kreikkalaisia!”

1104109 Entisöinti ja verhoilu
Parkanon opintotalo La-Su 9–15.15,
Pe 17.30–20 12.–28.3.2021 Päivi Hieta
Tunteja 38, Kurssimaksu 42 €
Kurssilla kunnostat omat huonekalut
uuteen uskoon. Työn ohessa tulevat
tutuiksi erilaiset pintakäsittely- ja
verhoilumateriaalit sekä työkalut.
Aiempaa kokemusta puun käsittelystä ei tarvita. Opettajalta voi ostaa
mm. hiontapaperit ja liiman. Tule
tutustumaan entisöinnin ja verhoilun
kiehtovaan maailmaan. Lisätiedustelut Päivi/ p.050 5929134, paivi.hieta@
wanhavakka.net. Kurssi pidetään pesu 12.-14.3. ja 26.-28.3.
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 korvaamme kelmun ja folion
mehiläisvahaliinoilla. Korkkikankaasta
ja nahkapaperista ompelemme pienen kukkarokehyslaukun tai isomman
kassin. Tutustumme kuvansiirron
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. PaaPiin kaavakirjan ja
Nuppunen- Mekkoja ja Unelmia- kirjan ohjeilla. Samalla tutustutaan kaavojen valmistamiseen, leikkuuseen,
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 5.–6.2.2021 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 10–15.45, Su 10–15, La 10–15 20.–
27.2.2021 Katja Räikkälä
Tunteja 19, Kurssimaksu 25 €
Kurssilla valmistetaan muotoiltavasta
betonista joko käyttö- tai koriste-esineitä. Muotoilubetoni on koostumukseltaan kuin keramiikkasavi, mutta
sitä ei tarvitse polttaa. Se kestää myös
ulkona ja on kolme kertaa vahvempaa
kuin tavallinen betoni. Muotoilubetonista voi muotoilla esimerkiksi puutarhatontun, lintujen juoma-altaan tai
veistoksen. Pinnan voi koristella joko
mosaiikilla tai maalaamalla. Runko
valmistetaan joko styroksista tai kanaverkosta ja sen päälle muotoillaan
betoni. Opettajalta voi hankkia muotoilubetonin, mosaiikit ja maalit. Kurssi la-su 20.-21.2. ja la 27.2. Lisätietoja
Katja Räikkälä puh 044-3396000

1104131 Keppiheppa kesäksi
Keskustan koulu Ma-To 10.00–12.30
7.–10.6.2021 Niina Myllymäki Tunteja
12, Kurssimaksu 25 €. Kurssilla valmistetaan ompelemalla keppihevonen. Olisiko se vuonohevonen, arabi,
suomenhevonen vai sadun yksisarvinen, sen päätät sinä! Opettajalta voit
ostaa materiaalit, mutta voit ottaa
mukaan omiasikin. Ikä 8-12 vuotta.
1104132 Nypläys
Keskustan koulu To 17.30–20.00
14.1.–15.4.2021 Aino Santti Tunteja
39, Kurssimaksu 42 €
Aloittajat oppivat nyplätyn pitsin rakenteen, peruslyönnit ja -kuviot pienehköjen pitsitöiden avulla. Taitojen
kasvaessa aiemmin opittua sovelletaan uusissa ja vaikeimmissa töissä
kunkin opiskelijan taitojen ja oman
valinnan mukaan. Tavoitteena saada
kokonaiskuva pitsien valmistustekniikasta ja erilaisista käyttökohteista.
Tutustutaan pitsien viimeistelyyn,
kiinnitykseen ja hoitoon.
1104135 Kässäkerho 6-7-vuotiaille
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 15.30–17.00 13.1.–14.4.2021 Sari
Tyrkkö Tunteja 26, Kurssimaksu 50 €
Kerhossa valmistetaan pienimuotoisia käsitöitä ja kausiaskarteluja.
Materiaaleihin ja erilaisiin tekniikoihin
tutustutaan monipuolisesti. Kerhossa
leikataan, liimataan, maalataan, ommellaan, kuvioidaan, kirjotaan sekä
paljon muuta. Tule oppimaan uusia
taitoja mukavassa seurassa. Materiaalimaksu sisältyy kurssihintaan.
1104136 Perinteisiä nauhojakurssi
Keskustan koulu Pe 17.00–20.15, La
10.00–16.30 29.–30.1.2021 Kaija Lampinen Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €
Kurssilla valmistetaan lautanauhaa
ja poimimalla kuvioitua pirtanauhaa.
Aiheena mm. Hämeen pukuun kuuluva pirtanauha, Rauman puvun pirtanauha sekä Tuukkalan muinaispuvun
lautanauha. Ota mukaan langat, nauhapirta, lastasukkula. Jos teet lautanauhaa, ota mukaan lautoja ja langat.
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
maalaukseen soveltuvat vaatteet ja
eväät mukaan. Tervetuloa!

Kihniö
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 tietotekniikan arkipäivän käyttöä. Aiheina
mm. Windows 10 käyttöjärjestelmä
tietokoneessa, puhelimessa ja tabletissa, tiedon hallinta, tallentaminen,
järjestäminen ja jakaminen. Tutustutaan internettiin, sähköpostiin, sosiaaliseen mediaan, karttaohjelmiin ja
verkkokauppaan. Harjoitellaan valokuvien peruskäsittelyä, tallentamista,
jakamista ja kuvakirjan tekemistä.
Tunneilla ratkotaan myös opiskelijoiden tietotekniikan pulmia. Kurssilla
voi käyttää myös omaa tietokonetta.

3401318 Kymppikone ajan tasalle
Petäjä-opisto – Luokka 5 Ma 18.00–
21.00 1.2.2021 Olli Ruohomäki
Tunteja 4, Kurssimaksu 10 €
Flash Player loppui mitä nyt? Edge-selain tuli, kannattaako siihen vaihtaa?
Virustorjunnan vuositilaus päättyy
Kankaanpää
pian, miten se uusitaan? Windows
muistuttelee ominaisuuspäivityk1201305 Suomen kielen kurssi
sestä, pitääkö se laittaa? Windows
Petäjä-opisto - Luokka 5 To 17.00–
vaatii nyt salasanan paikalliseenkin
18.30 14.1.–15.4.2021 Galina Luosalo
tunnukseen, miten homma hoidetaan
Tunteja 26, Kurssimaksu 40 €
Suomen kielen jatkokurssi, jossa tuki- kunnolla? Tilaisuus on tarkoitettu
kaikille Windows 10:n käyttäjille, jotka
kielenä käytetään venäjää. Kurssi on
tarkoitettu suomen kielen peruskurs- haluavat pitää koneensa turvallisena
sin käyneille ja venäjän kieltä osaaville ja toimivana. Tälle yhden illan luennolle voi osallistua paikan päällä tai
opiskelijoille.
kuunnella tallenteen ja saada ohjeet
1203308 Englantia keskipäivällä
myöhemmin netin kautta.
Petäjä-opisto - Luokka 5 Ti 11.30–
3401321 Eläkeliiton
13.00 12.1.–13.4.2021 Anne Luomantietotekniikkakurssi
suu Tunteja 26, Kurssimaksu 40 €
Petäjä-opisto – Luokka 5 Ke 12.00–
Tervetuloa opiskelemaan ja kertaa13.30 13.1.–17.2.2021 Minna Salmi
maan englannin kieltä rennosti rauTunteja 12, Kurssimaksu 25 €
halliseen tahtiin. Aluksi kertaamme
Harjoitellaan tietokoneen, älypuhetarvittaessa alkeet. Opimme selviytymään arkipäivän puhetilanteissa mää- limen, ohjelmien ja nettipalveluiden
käyttöä. Käytetään sähköpostia teränpäänämme käytännön kielitaito.
hokkaasti yhdistystoiminnassa. Kurssi
Käymme läpi myös matkailuun liittyviä tilanteita. Kurssi sopii aloittelijoille järjestetään yhteistyössä Eläkeliiton
ja kertaajille. Oppikirja Destinations 1. Kankaanpään yhdistyksen kanssa.
Welcome!
1104303 Nypläys
Petäjä-opisto - Luokka 1 Ke 17.30–
1204302 Saksan alkeita
20.00 13.1.–14.4.2021 Aino Santti
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ma 18.35–20.05 11.1.–19.4.2021 Anne Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €
Luomansuu Tunteja 26, Kurssimaksu
1104304 Nypläys
40 €. Tervetuloa oppimaan tai kerSantaskylän kylätalo Ti 18.00–20.30
taamaan saksan kieltä Hallo! 1-kirjan
12.1.–13.4.2021 Aino Santti Tunteja
parissa. Kirjan monipuolisten harjoi39, Kurssimaksu 42 €.
tusten avulla opimme saksaa arkiAloittajat oppivat pitsinnypläyksen pepäiväisissä ja matkailuun liittyvissä
ruslyönnit ja -kuviot pienehköjen pitkielenkäyttötilanteissa. Tutustumme
sitöiden avulla. Tavoitteena on oppia
myös saksankielisten maiden kultnyplätyn pitsin rakenne ja harjaantua
tuuriin. Kurssi sopii vasta-alkajille ja
kertaajille. Oppikirja Hallo! 1 . Herzlich soveltamaan opittua omiin töihin.
Taitojen kasvaessa aiemmin opittua
Willkommen!
sovelletaan uusissa ja vaikeimmissa
töissä kunkin opiskelijan taitotason ja
8302313 Tuolijooga
oman valinnan mukaan. Tavoitteena
Petäjä-opisto - Luokka 5 To 16.00–
16.45 14.1.–15.4.2021 Varpu Turunen on saada kokonaiskuva pitsien tekniikasta ja erilaisista käyttökohteista.
Tunteja 13, Kurssimaksu 25 €. TuoliOpiskellaan pitsien viimeistely, kiinnijooga palaa tarjontaan syksyn tauon
tys ja hoito.
jälkeen uusissa tiloissamme.
8302315 Meditaatio
Petäjä-opisto – Luokka 5 Pe 15.30–
16.30 15.1.–9.4.2021 Pentti Hänninen
Tunteja 9,33, Kurssimaksu 15 € Meditaatio on tietynlaista mielen harjoittamista ja tietoisuuden tilan tavoittelua.
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko.
1105303 Tanhuryhmä PohjoisSatakunnan Purpuri
Veneskosken koulu Su 18.00–19.30
17.1.–18.4.2021 Kaija Kivioja Tunteja
24, Kurssimaksu 40 €. Purpuri on vanha suomalainen häätanssiesitys. Nyt
tätä taitoa aletaan verestää kansalaisopiston kurssilla.
8302312 Äijäjooga
Kankaanpään kuntoutuskeskus
Ma 19.00–20.30 11.1.–19.4.2021
Varpu Turunen Tunteja 26, Kurssimaksu 40 € Suosittu terveysliikunta
palaa taas Petäjä-opiston toimintaan.
Tervetuloa mukaan kaikki vanhat ja
miksei nuoremmatkin äijät
3401320 Digikuvien puuhapäivä
Petäjä-opisto – Luokka 5 La 10.00–
13.45 6.2.2021 Olli Ruohomäki
Tunteja 5, Kurssimaksu 10 €
Saako kännykällä kunnollisia lähikuvia? Miten kuvat saa kännykästä tai
nettisivulta? Mitä kaikkea Windows
10:n Valokuvat -ohjelmalla voi tehdä?
Mihin riittää Paint-ohjelma? Kokeillaanko GIMPpiä? Miten kuvat nimetään, rajataan, käännetään ja skaalataan? Miten ne tallennetaan koneelle,
tikulle ja pilveen? Ota mukaan oma
kännykkä ja halutessasi myös läppäri.

1104331 Rukkikehräyksen
jatkokurssi
Petäjä-opisto - Luokka 1 Pe 16–20.45,
La 10–17 29.–31.1.2021 Leila Leinonen Tunteja 15, Kurssimaksu 25 €
Tuo rukki ja kertaalleen kehräämiäsi
lankoja sekä karstat ja villoja mukanasi. Tervetuloa jatkamaan siitä mihin
jäätiin!
1104332 Lukkokehyskukkarot
Petäjä-opisto - Luokka 1
Ke 21.4. 18–20.30, To 22.4. 17-21, Ke
28.4. 17-21 ja to 29.4. 17-21 Leila Lepistö, Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €
Ompelemme erilaisia lukkokehyskukkaroita, pussukoita, kasseja ja laukkuja. Kankaiden väreissä ja kuoseissa
riittää valikoimaa. Ompelussa kaikenlainen tuunaaminen on mahdollista!
Tutustumme myös korkkikankaaseen
ja nahkapaperiin. Opettajalta voi ostaa tarvikkeita! Ompelumaailma on
lumoavaa! Kurssi ke-to
1104333 Muotoilubetonin uudet
mahdollisuudet B
Rantala Su ja La 10–15 30.1.–6.2.2021
Katja Räikkälä Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €. Kurssin aikana valmistetaan
muotoiltavasta betonista joko käyttötai koriste-esineitä. Muotoilubetoni
on koostumukseltaan kuin keramiikkasavi, mutta sitä ei tarvitse polttaa.
Se kestää myös ulkona ja on kolme
kertaa vahvempaa kuin tavallinen betoni. Muotoilubetonista voi muotoilla
esimerkiksi puutarhatontun, lintujen
juoma-altaan tai veistoksen. Pinnan
voi koristella joko mosaiikilla tai maalaamalla. Runko valmistetaan joko

styroksista tai kanaverkosta ja sen
päälle muotoillaan betoni. Opettajalta
voi hankkia muotoilubetonin, mosaiikit ja maalit. Kurssi la-su 30.-31.1.
sekä la 6.2. Lisätietoja Katja Räikkälä
puh 044-3396000

1104334 Luovaa kirjansidontaa:
Ommelkansisidos
Petäjä-opisto - Luokka 4 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
selkärakenteensa ansiosta. Sidos
muistuttaa perinteistä kirjaa, mutta
on hyvin kevytrakenteinen ja lähes
liimaton. Päällystyksessä 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 amerikkalaisen Gary Frostin 80-luvulla
kehittämä sidos.
1104335 Ompelua aamupäivisin
Petäjä-opisto - Luokka 1 Ke 10.00–
12.30 13.1.–14.4.2021 Aino Jönkkäri
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €
Kurssilla ommellaan omien mittojen
mukaan vaatteita.
1104338 Hopeatyöpaja,
peruskurssi
Pohjanlinnan koulu, tekn. työn luokka
La-Su 9.30–16.00 10.–11.4.2021 Ari
Vuorela Tunteja 16, Kurssimaksu 25 €
Pajassa valmistetaan perinteisin kultasepän tekniikoin koruja hopealevystä ja -langasta. Kurssin aikana opit
perusasiat hopeakorujen valmistuksesta. Jokaiselle oppilaalle on varattu
perustyökalut. Ikäraja 16 v. Materiaalit voi ostaa opettajalta. Työkalu- ja laitekorvaus 8 e peritään kurssin aikana.
1104339 Hopeatyöpaja,
jatkokurssi
Pohjanlinnan koulu, tekn. työn luokka
La-Su 9.30–16.00 17.–18.4.2021 Ari
Vuorela Tunteja 16, Kurssimaksu 25 €
Paja on tarkoitettu hopeatöiden perusteet osaaville. Kurssilla valmistetaan hopealevystä ja -langasta ketjuja,
sormuksia, korvakoruja ja riipuksia
perinteisin käsityötekniikoin. Jokaiselle oppilaalle on varattu perustyökalut.
Ikäraja 16 v. Materiaalit voit ostaa
opettajalta. 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-esine terassille tai puutarhaan. Opetellaan erilaisia muotoja,
kransseja, obeliskeja, lintuja, siiliä,
sudenkorentoja, koreja, risuluutia
ja ovimattoja. Tuo omat tuoreet koivunrisut mukanasi. Iso jätesäkillinen
riittää noin kolmeen työhön. Lajittele
risut koon mukaan valmiiksi nippuihin
työn nopeuttamiseksi. Ota mukaan
essu, ohuet työhanskat, oksasakset,
sivuleikkurit ja kärkipihdit sekä ohutta
ruskeaa rautalankaa pari rullaa. Ota
mukaasi myös nauhoja ja koristeita
sekä eväät pitkään päivään. Tervetuloa risujen maailmaan!

1104341 Keppihevoset, kesäkurssi
Petäjä-opisto - Luokka 1 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 materiaaleja 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!
1103309 Lasten kesäkurssi, 7-12 v
Petäjä-opisto – Luokka 4 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 maalaukseen soveltuvat vaatteet ja eväät mukaan.
7198301 Yrttien viljely
Petäjä-opisto – Luokka 5 Ti 17.30–
20.45 16.3.2021 Marko Ahola
Tunteja 3, Kurssimaksu 10 €.
Yrttien kasvattaminen vaikeaa kotioloissa? Ei todellakaan ole! Yrttikurssilla saat helpot niksit, joiden
avulla voit itse kasvattaa omat yrttisi.
Käymme läpi mm. eri lajikkeet, hoitoohjeet, kylvö, koulinta, istutus. jne.
Mukaan muistiinpanovälineet ja valpas mieli.
7198302 Kasvihuone
kotipuutarhassa
Petäjä-opisto – Luokka 5 Ti 17.30–
20.45 23.3.2021 Marko Ahola
Tunteja 3, Kurssimaksu 10 €
Tämä on sinulle, kun olet joko suunnittelemassa tai jo hankkinut kotiisi
kasvihuoneen. Tule ammentamaan
tietoa kasvihuone viljelystä, Millainen
kasvihuone, sijoituspaikka, kasvihuoneen koko, oikea lämpötila, kasvien
kasvatus, sato, sadonkorjuu, helpot
hoito-ohjeet, jne.
9999304 Nojatuolimatka
vuonoille ja vuorille
Kankaanpääsali Ma 18.00–20.15
19.4.2021 Tunteja 3. Vapaa pääsy
Vaelluskirjailija Harri Ahonen kertoo
Pohjois-Norjan rannikon, vuonojen
ja saariston kauneimmista päiväretkikohteista. Pääosassa on lisäksi
eläimistö, kuten lunnit, hylkeet ja valaat sekä paikallinen retkeilykulttuuri.
Mukana myös viikinkiajan tarinoita ja
saagoja menneiltä ajoilta. Runsaasti
kuvamateriaalia. Järj. Kankaanpään
kaupunginkirjasto ja Petäjä-opisto.
Yleisöluento pidetään epidemiatilanteen salliessa Kankaanpääsalissa.
Mikäli tilanne ei tästä parane, luentoa
voi seurata verkossa.

Honkajoki
Honkajoen syksyllä alkaneet kurssit
jatkuvat kevätkaudella. Tarkemmat
kurssitiedot löydät nettisivultamme.

Pomarkku
1104510 Luonnonsaippuakurssi
Hyvinvointikeskus Rinnetupa La-Su
10–16.30 16.–17.1.2021 Anne Siltanen
Tunteja 16, Kurssimaksu 25 €
Tule tekemään ihanaa wanhanajan
palasaippuaa vaikkapa joululahjaksi.
Kurssilla opit valmistamaan kotitekoista luonnonsaippuaa, missä ei ole
kuivattavia lisäaineita. Saippua tehdään öljystä ja lipeästä. Lisäksi siihen
voi lisätä eteerisiä öljyjä, kuivattuja
yrttejä, mausteita, siemeniä, kahvia.
Huom: Ota mukaan kumihanskat,
kulho (väh. 3 litraa), sauvasekoitin,
2 lämpömittaria, ohut, pitkä (100 C)
(Tokmannilta on löytynyt oluiden
läheltä), muutamia tyhjiä, pestyjä maitopurkkeja ja pyyheliina maitopurkin
ympärille, esiliina, 1/2 l tai isompi
lasipurkki, nuolija, terävä leipäveitsi,
vaaka ja 3-5 l kattila. Jos haluat käyttää eteeristä öljyä, osta se itse (esim.
Life-kauppa) Opettajalta saa ostaa
kookosrasvaa, oliiviöljyä ja lipeää.
Kurssi on tarkoitettu aikuisille lipeän
käsittelyn vuoksi.
1104511 Nuorten savipaja
Pomarkun teknisen työnlk. To 15.15–
16.45 14.1.–18.3.2021 Anne Siltanen
Tunteja 18, Kurssimaksu 30 €.
Kurssilla tutustutaan opettajan ohjauksella keramiikan käsirakennustekniikoihin. Voit tehdä savesta mielenkiintosi mukaan esim. hahmoja,
eläinaiheita, koriste-esineitä, soivan
udu-rummun tai vaikka kukkopillin.
Kurssimaksu sisältää saven ja poltot.
11023505 Taidegrafiikka
Pomarkun yhteiskoulu, kuvaamat.lk.
Ti 18.00–20.15 12.1.–13.4.2021 Harri
Rauhaniemi Tunteja 39, Kurssimaksu
42 €. Tule tekemään grafiikkaa kotiin
tai lahjaksi. Kartonkigrafiikka on myrkytön ja helppo syväpainomenetelmä
ja sopii myös aloittelijoille. Kurssimaksu sisältää 10€ materiaalimaksun.
3401502 Pomarkun digituki
Pomarkun kunnankirjasto Ma 12–
15.45 1.3.–19.4.2021 Minna Salmi
Tunteja 35. Ei kurssimaksua.
Kirjaston digitointipisteessä voit
muuntaa erilaisia aineistoja digimuotoon. Voit digitoida asiakirjoja, valokuvia, negatiiveja, vinyylejä, VHS- ja
C-kasetteja. Saat opastusta laitteiden
ja ohjelmien käyttöön. Neuvontaa saa
myös omien kännyköiden, tablettien
ja läppärien käyttöön. Varaukset 45
minuutin henkilökohtaiseen ohjaukseen kirjastosta.
8301510 Lasten höntsäpallo
Pomarkun monitoimihalli Pe 16:0018:00 15.1.-16.4.2021 Ari Tuomi. Tunteja 32, Kurssimaksu 42 €.
Salibandy on vauhdikas sisäpallolaji
ja vieläkin hauskempi, kun ei oteta
kilpaurheiluna, ei lasketa maaleja eikä
kierretä turnauksia. Ryhmä on suunnattu 4-6 -luokkalaisille.
PARKANON TOIMISTO
palvelee 5.1. alkaen ma-pe 9-15
Keskuskatu 1 2. krs
puh. 044 045 5510
kaija.haapamaki@sasky.fi
KANKAANPÄÄN TOIMISTO
palvelee 11.1. alkaen ma-pe 9-15
Jämintie 2C
puh. 044 5800 520
tuula.luoma@sasky.fi
Nettisivu https://sasky.fi/petaja

Tällä koodilla pääset kätevästi
nettisivulle, mistä löydät koko
kurssitarjontamme. Siellä voit
myös ilmoittauuta kursseille.

Kurssitiedot ja ilmoittautuminen
https://opistopalvelut.fi/petaja
Petäjä-opisto Facebookissa
https://facebook.com/petajaopisto

