
Petäjä-opiston kevään 2021 kurssit Honkajoella
Opiskele ja harrasta
Petäjä-opiston kevätkausi alkaa 
epidemiatilanteen salliessa ma 
11.1.2021 alkavalla viikolla ja 
päättyy ma 19.4.2021.
Tästä löydät kevään uudet, syk-
syn tauolla olleet sekä syksyltä 
keväälle siirtyneet kurssit
Jos olet jo ilmoittautunut syksyllä 
alkaneella kurssille, kevätkaudelle 
ei tarvitse ilmoittautua uudelleen.
Ilmoittaudu puhelimitse 044 045 
5510 tai 044 5800 520 tai netissä 
Voit ilmoittautua koko vuoden 
kurssin pelkälle kevätkaudelle. 
Tällöin kurssimaksu on puolet 
koko vuoden hinnasta.

1103401k PISAMA-kuvataide c
Honkajoen lukio, kuvaamataitolk.
Ma 13.45–15.15
11.1.–3.5.2021
Mirva Valkama
Tunteja 30, Kurssimaksu 53 €
Ensimmäisenä opintovuonna in-
nostetaan oppilasta tutustumaan 
monipuolisesti eri materiaaleihin 
ja havainnoimaan ympäristöä 
moniaistisesti. Opintovuoden 
aikana maalataan, piirretään 
ja muovaillaan. Ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla voi halutes-
saan ottaa mukaan oman aikui-
sen. Aloitamme syksyn tekemällä 
yhdessä isot omakuvahahmot.
1103402k PISAMA-kuvataide 
b+paja
Honkajoen lukio, kuvaamataitolk.
Ma 15.30–17.45
11.1.–3.5.2021
Mirva Valkama
Tunteja 45, Kurssimaksu 67 €
Viimeistellään keväältä jääneet 
linotyöt, pidetään yhteinen katsel-
mus ja valitaan B ryhmän näytte-
lytyöt. Alkusyksystä viimeistellään 
myös monitoimitalon seinämaa-
laukset. Jatketaan opintoja elävän 
mallin työskentelyllä ja pienois-
maailmojen luomisella, mahdolli-
suus toteuttaa animaatio.
1103403k PISAMA-kuvataide a
Honkajoen lukio, kuvaamataitolk.
Ti 14.40–16.10
12.1.–27.4.2021
Mirva Valkama

Tunteja 30, Kurssimaksu 53 €
Viimeistellään keväältä jääneet 
runoaiheiset työt. Pidetään kolla-
grafia töiden yhteinen katselmus 
ja näyttelytöiden valinta. Tutustu-
taan leikkien ja kokeillen arkkiteh-
tuurin peruselementteihin: tilaan, 
valoon ja varjoon, väreihin, muo-
toihin, mittakaavaan ja rakentei-
siin, valmistetaan pienoismalleja, 
naamioita, piirretään, maalataan 
ja muovaillaan.
1201401k Suomen kielen alkeita
Honkajoen lukio
Ke 16.30–18.00
13.1.–14.4.2021
Virpi Lohikoski
Tunteja 26, Kurssimaksu 24 €
Opiskellaan suomen kielen alkei-
ta. Opetuskielenä suomi. Oppi-
materiaali ilmoitetaan kurssin 
alussa.
8301402k Senioritanssi
Honkala
Ma 17.30–19.00
11.1.–19.4.2021
Kaija Kivioja
Tunteja 26, Kurssimaksu 24 €
Senioritanssit on suosittu liikun-
talaji, joka sopii hyvin varttuneelle 
väelle. Senioritanssi parantaa 
muistia, koordinaatiokykyä ja 
tasapainoa sekä on mukavaa 
sosiaalista yhdessäoloa. Sinun ei 
tarvitse osata ennestään tanssia 
ja voit tulla mukaan yksin tai pa-
rin kanssa. Tervetuloa mukaan!
8301403k Joogaryhmä
Puukoulu
Su 17.00–18.30
17.1.–18.4.2021
Hilla Saarinen
Tunteja 24, Kurssimaksu 12 €
Kurssi kaikille joogasta kiinnos-
tuneille. Yksinkertaisiin liikkeisiin 
opetellaan yhdistämään hengitys 
ja näiden avulla lisätään liikku-
vuutta lihaksiin ja selkärankaan. 
Opetellaan kykyä rentoutua.
8301401k Tuolijumppa
Honkala
To 16.30–17.15
14.1.–15.4.2021
Sari Heinola
Tunteja 13, Kurssimaksu 15 €
Tuolijumppa sisältää kevyttä 
rauhallista jumppaa ja venyttelyä 
rauhalliseen tahtiin. Tervetuloa!

8301404k Kuntojumppa Honka-
lassa Honkala
To 17.30–18.15
14.1.–15.4.2021
Sari Heinola
Tunteja 13, Kurssimaksu 15 €
Syksyllä ollaan ulkona aina sään 
salliessa. Jumpataan apuvälineillä 
ja ilman, myös kuntopiirejä. Aloi-
tellaan kevyemmin ja lisäillään 
tehoja kunnon kasvaessa. Kaik-
ki liikkeet pystyy toteuttamaan 
oman kuntotasonsa mukaisesti, 
joten tarvitset mukaan vain juo-
mapullon ja reippaan mielen.
1104402k Kankurien kudonta
Honkajoen kauppakulma
Ke 18.00–20.30
13.1.–14.4.2021
Tanja Pajala
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €
Tehdään kangaspuilla erilaisia 
tekstiilejä kotiin kurssilaisten toi-
veiden ja tarpeiden mukaan.
1104403k Lauhalan kudonta
Lauhala ent. Interkorin toimisto-
tilat
Ti 17.00–19.30
12.1.–13.4.2021
Soile Luoma
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €
Tule, opi innostu ja inspiroidu 
omin käsin tehdyistä kodin teks-
tiileistä. Värein, sidoksin ja mate-
riaalein sinulla on suuri maailma 
auki.
1104404k Ompelua ja tuunailu
Honkajoen lukio
Ti 18.00–20.30
12.1.–13.4.2021
Sari Heinola
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €
Ommellaan uutta ja tuunataan 
vanhaa. Voit ommella vaatteita, 
verhoja ym. sisustukseen liittyvää, 
kukkaroita, kasseja, tyynyjä jne. 
HUOM! ota oma kone mukaan.
1104407k Tikkuiirat
Honkalanmäki, puutyötilat
Ti 14.00–16.15
19.1.–19.4.2021
Leila Lepistö 
Tunteja 21, Kurssimaksu 25 €
Kokoonnutaan ompeluseurojen 
tyyliin erilaisia käsitöitä tehden. 
Siinä voi toteuttaa itseään, oppia 
uutta ja tuntea onnistumisen iloa. 
Ryhmässä neulotaan, virkataan, 

ommellaan, tildataan, korjataan 
vanhaa ja kierrätetään. Myöskin 
kahvipussit ovat mukana. Uutuu-
tena kirjoklipsuilu ja silmäpako-
design!
1104408k Posliininmaalaus
Honkajoen lukio
To 17.30–20.30
14.1.–8.4.2021
Heljä Jalaja
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €
Posliininmaalauksen harrastuspii-
ri jatkuu entiseen malliin. Terve-
tuloa jatkamaan tai aloittamaan 
aivan alkeista.
1104409k Taidelasipaja
Honkalanmäki, puutyötilat
Ma 17.00–21.00 
11.1.–19.4.2021
Leila Lepistö 
Tunteja 35, Kurssimaksu 42 €
Tällä jatkokurssilla tutustumme 
kuparifolio-, lyijykisko-, lasinsu-
latus- ja kaiverrustekniikoihin. 
Mosaiikki on oma mielenkiin-
toinen maailmansa. Kurssi sopii 
sekä aloittelijoille että konkareille. 
Kierrätys myös onnistuu lasissa 
mainiosti. Materiaalimaksu 15€ 
uunimaksut käytön mukaan.
1104410k Puu- ja metallityöt
Honkalanmäki, puutyötilat
To 18.00–21.00
14.1.–8.4.2021
Raimo Saarinen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €
Puu- ja metallityöt jatkuvat.

KANKAANPÄÄN TOIMISTO
avoinna 11.1. alkaen ma-pe 9-15
Jämintie 2C
puh. 044 5800 520
tuula.luoma@sasky.fi
Nettisivu sasky.fi/petaja
Kurssitiedot ja ilmoittautuminen 
opistopalvelut.fi/petaja
Petäjä-opisto Facebookissa
facebook.com/petajaopisto


