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R E H T O R I L T A

TERVEHDYS!
Tätä kirjoittaessani aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, luonto on kauneimmillaan ja 
lämpö hellii keskikesän juhlan aikaan� Näinä hetkinä viime vuoden epävarmuus ja ko-
ronan tuomat muutokset tuntuvat kaukaisilta� Vieläkään emme voi kokonaan huokaista 
helpotuksesta, mutta ehkä tämä kesä, aurinko ja valo antaa meille voimia tulevaan ja 
odotetun mahdollisuuden rentoutua ja ladata akkuja raskaan vuoden jälkeen� 

Itselleni viime vuosi oli myös toisella tapaa muutoksen vuosi� Oltuani opetustyössä mu-
siikkiopistossa yli kymmenen vuoden ajan, aloitan uudessa mielenkiintoisessa ja haas-
tavassa tehtävässä opistojen rehtorina� Uutta kohti lähden innolla, mutta myös nöyränä 
tietäen, että paljon on uutta opeteltavaa� Toivon kuitenkin, että minulla on molemmille 
opistoille myös paljon annettavaa� Itsensä haastaminen ja uuden oppiminen on mieles-
täni kehityksen ja kasvun ytimessä�

Tämä sama ajatus pätee myös harrastamiseen, on se sitten tavoitteellista tai vapaam-
paa, lapsille tai aikuisille suunnattua, mitä tahansa itsensä kehittämistä ja uusien taito-
jen opettelua�

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto ja Petäjä-opisto pääsevät yhdistymisen myötä toimi-
maan entistä laajemmin yhteistyössä ja siten tarjoamaan vieläkin paremmat ja moni-
puolisemmat harrastamisen mahdollisuudet kaiken ikäisille�

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovatkin niitä asioita, joita haluan kehittää ja viedä 
eteenpäin� Molemmissa opistoissa on huikeaa osaamista ja ammattitaitoa sekä inno-
kas ja innostava henkilökunta� Tällä osaamisella pystymme tarjoamaan laadukasta 
opetusta, kehittämään toimintaamme entisestään ja saavuttamaan hienoja asioita, 
yhdessä�

Lämpimin terveisin, 

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

Tuula Luoma
henkilöstö- ja taloussihteeri
Honkajoen opetustarjonta
puh� 044 5800 520
Keskuskatu 41 
38700 Kankaanpää
avoinna ma-pe klo 9-15

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

Raisa Rasku
rehtori
puh� 050 306 7887
Keskuskatu 1 2� krs
39800 Parkano

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

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 

sähköpostiosoitteet ovat muotoa:  
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

13�8� klo 9:00 Ilmoittautuminen alkaa
16�8�-5�12�2021 Näppärän ja Pisaman syyskausi
3�9� klo 17-20 Opettajainkokous Ikaalisten kylpylässä
6�9�-5�12�2021 Kansalaisopiston syyskausi
15�10�2021 Smartum ja Tyky-setelien viimeinen käyttöpäivä syksyllä
18�-24�10� (vk 42) Kihniön ja Parkanon syysloma
25�-31�10� (vk 43) Kankaanpään, Karvian ja Pomarkun syysloma
10�1�-2�5�2022 Näppärän ja Pisaman kevätkausi
10�1�-10�4�2022 Kansalaisopiston kevätkausi
17�2�2022 Smartum ja Tyky-setelien viimeinen käyttöpäivä keväällä
21�-27�2� (vk 8) Kankaanpään ja Pomarkun talviloma
28�2�-6�3� (vk 9) Karvian, Kihniön ja Parkanon talviloma
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O S A L L I S T U J A L L E

TERVETULOA PETÄJÄÄN
Kurssimme ovat avoimia iästä, kotipaikasta, 
pohjakoulutuksesta tai kansallisuudesta riip-
pumatta� Oppitunti kestää 45 min�

ILMOITTAUTUMINEN
• Ilmoittautuminen alkaa pe 13.8. klo 9
• Netti-ilmoittautuminen osoitteessa 

https://opistopalvelut.fi/petaja 
• Ilmoittautuminen puhelimitse 044 045 

5510 tai 044 5800 520 ma-pe klo 9-15
• Voit ilmoittautua myös Parkanon tai 

Kankaanpään toimistossa tai Karvian 
kunnantalon infopisteessä

• Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä

• Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon
• Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan 

kurssimaksun� 
• 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

• Kurssille voi ilmoittautua vasta kun ai-
emmat kurssimaksut on maksettu

KURSSIN TOTEUTUMINEN
• Kurssi toteutuu, mikäli viimeistään toi-

sella kokoontumiskerralla on paikalla 
vähintään viisi osallistujaa�

• Kurssi keskeytyy, mikäli toisellekaan 
kokoontumiskerralla paikalla ei ole vä-
hintään viittä osallistujaa

• Kurssi peruuntuu jo ennen aloitusta, 
mikäli ennakkoon ilmoittautuneita on 
kolme tai vähemmän

KURSSIMAKSUT
Kurssitiedoissa on ilmoitettu koko vuoden 
kurssimaksu� Ne laskutetaan lukukausit-
tain eli puolet syksyllä ja puolet keväällä� 
Lyhytkurssit laskutetaan yhdessä erässä�

Kansalaisopistokurssit
oppitunteja kurssimaksu
työpajan käyttökerta 5 €
1-5 10 €
6-9 20 €
10-19 25 €
20-29 35 €
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 €

ALENNUKSET
• Ennen kurssin alkua 80 vuotta täyttä-

neet ovat vapautettu kurssimaksusta
• Sisarusalennus ensimmäisestä sisa-

ruksesta 25 % ja seuraavista 50 %
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OPINTOSETELIAVUSTUS

Opetus- ja kulttuuriministeriö on taas jaka-
nut avustusta kansalaisopistojen kurssimak-
sujen alentamiseen�
Olemme valinneet tarjonnastamme ministe-
riön määrittämiin kohderyhmiin ja tavoittei-
siin sopivia kursseja avustuskohteiksi�
Avustusta saatiin tällä kerralla 2750€, mikä 
mahdollistaa valittujen kurssien syys- tai ke-
vätlukukauden maksun alentamisen 50%lla�
Seniorit
3401303 Tietotekniikan alkeiskurssi A
3401102 Tietokoneen käytön jatkokurssi
Senioriliikunta
8301209 Kuntoliikunta
8301401 Tuolijumppa
8301702 Tuolijumppa ikäihmisille
Maahanmuuttajat
1201102 Suomen kielen alkeiskurssi
1201301 Suomen kielen alkeiden  
jatkokurssi
1201704 Suomen kielen kurssi
1201401 Suomen kielen alkeita
Käden taidot ja taide
1104309 Näppärä Seniori
1104504 Honkakosken kudonta
1104201 Kudotaan kaunista kotiin
1103312 Varttuneiden taidepaja
Avustus myönnetään senioreille ja maahan-
muuttajille ilman erikseen hakemista�
Työttömät voivat hakea opintosetelialen-
nusta mille kurssille tahansa� Kurssiavustus 
haetaan ilmoittamalla asiasta toimistoon� 
Avustusta myönnetään hakujärjestyksessä 
niin kauan, kun sitä riittää�

LIIKUNTASETELIT
Kurssimaksuja voi maksaa Smartum- ja 
Tyky-seteleillä toimistoon 
• syyskaudella 15�10�2021 asti
• kevätkaudella 17�2�2022 asti 

TIEDOTTAMINEN
• Tämä esite on noudettavissa toimistois-

tamme, kirjastosta, kunnantalolta sekä 
TE-toimistosta� Saat sen myös postitse, 
kunhan pyydät toimistoa lähettämään

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

• Kevään uudet kurssit vuodenvaihteen 
Kankaanpään Seutu ja Ylä-Satakunta 
-lehdissä sekä somessa�

• Tulevat tapahtumat Facebook-sivulla 
https://facebook�com/petajaopisto�

• Opiston tiedotteet löytyvät nettisivulta 
https://sasky.fi/petaja kohdasta Media

• Koronatiedotuksen oma nettisivu 
https://sasky.fi/petaja/korona

• Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä 
ilmoitusta� Keskeytymisestä ja peruuntu-
misesta ilmoitetaan tekstiviestillä�

• Tiedotusta auttaa suuresti, kun muistat 
ilmoittaa lukuvuoden aikana muuttuneen 
puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai 
maapostisoitteen toimistoon�

TAPATURMAVAKUUTUS
Petäjä-opiston opiskelijoilla on tapaturma-
vakuutus opetussuunnitelman mukaisessa 
toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä 
matkoilla� Vakuutus korvaa hoitokustannuk-
sia tiettyyn rajaan asti�

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�

TIETOSUOJASELOSTE
Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen eli 
GDPR:n edellyttämä tietosuojaseloste on 
nettisivullamme kohdassa Media�
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TILAUSKOULUTUS 
Järjestämme myös tilauskoulutusta yrityk-
sille ja yhteisöille� Koulutustarjonta kattaa 
opiston kaikki oppiaineet� Lisäksi käytet-
tävissä on monialainen asiantuntijaverkosto� 
Koulutus suunnitellaan asiakkaiden tarpei-
den mukaan, ja se voidaan toteuttaa joko 
opiston tiloissa tai asiakkaan toivomuksen 
mukaisesti muualla� 
Tilauskoulutukseen liittyvissä asioissa tei-
tä palvelee koulutussuunnittelija Jyrki Käppi 
puh. 050 4068 054 jyrki.kappi(at)sasky.fi

KESTÄVÄ TULEVAISUUS
Pyrimme toimimaan ympäristön puolesta ja 
luomaan edellytyksiä alueen ihmisten, yhtei-
söjen ja yritysten kestävälle toiminnalle�
Petäjä-opiston kestävän tulevaisuuden 
toiminta on OKKA-säätiön sertifioima. 
Sertifikaatti on uusittu elokuussa 2020. Se 
velvoittaa meitä huomioimaan toiminnas-
saan ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja 
taloudellisen kestävyyden�
Lehtimerkillä varustetun kurssin suunnitte-
lussa ja toteutuksessa otetaan huomioon 
kestävyysnäkökulma esim� sisällössä ja me-
netelmissä, materiaalin käytössä ja kierrä-
tettävyydessä tai kulttuurisissa teemoissa�

TERVEYSTURVALLISUUS
Epidemia ei näytä hiipumisen merkkejä, 
joten jatkamme edelleen torjuntatoimia�
• Osallistu kurssille ja asioi toimistossa 

vain terveenä ja oireettomana
• Jää sairastamaan kotiin matalalla kyn-

nyksellä
• Pese kädet aina taloon tullessasi tai 

käytä käsidesiä
• Maskien käyttöä suositellaan, kun se 

on mahdollista
• Lähikontakteja suositellaan mahdolli-

suuksien mukaan välttämään
• Yski hihaan tai nenäliinaan
• Jos saat oireita poistu ryhmästä ja 

hakeudu testiin
• Suosi toimistoasioinnissa puhelinta ja 

sähköpostia
Seuraamme epidemian kehitystä tarkasti ja 
teemme tarvittavat toimenpiteet sen leviä-
misen rajoittamiseksi� Jatkamme tehostetun 
hygienian ja tiedottamisen kampanjoita 
ainakin syyskauden loppuun�
Noudatamme kuntien päätöksiä, sairaanhoi-
topiirin ja THL:n suosituksia sekä aluehal-
lintovirastojen määräyksiä� Keskeytämme 
tarvittaessa tiettyjen ikäryhmien, tietyn kun-
nan harrastusryhmät tai koko lähiopetuksen 
ja siirrymme etäopetukseen niissä ryhmis-
sä, missä se on mahdollista�
Päivitämme kuntakohtaisen tilanteen Pe-
täjän koronainfosivulla https://sasky.fi/
petaja/korona�
Tiedotamme mahdollisista keskeytyksistä 
ryhmätekstiviesteillä niille osallistujille ja 
opettajille, joita se koskee�
Tietoa koronaviruksesta valtakunnallinen 
puhelinpalvelu 0295 535 535
Ajankohtaista tietoa Terveyden ja  
hyvinvoinnin laitoksen sivulla  
https://thl.fi/koronavirus
Jos epäilet saaneesi tartunnan tee kysely 
osoitteessa https://www.omaolo.fi

Kurssitiedoissa on ilmoitettu koko  
vuoden tuntimäärä ja kurssimaksu. 

Koko vuoden mittaisten kurssien kurs-
simaksut laskutetaan lukukausittain eli 

kahdessa erässä. Puolet syksyllä ja 
puolet keväällä.

Lyhytkurssit ja yhden lukukauden  
mittaiset kurssit laskutetaan  

yhdessä erässä.
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Alkavaa työvuotta ja kurssitarjontaa aloitellaan edelleen koronan varjossa� Näitä rivejä kir-
joittaessa 28�7� sairaanhoitopiirien suositukset sallivat lähiopetuksen käynnistämisen sisäti-
loissa niin lasten kuin aikuistenkin ryhmissä turvaohjeita noudattaen� Tilanteen kehittymistä 
seurataan edelleen tarkasti ja toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa�
Käsillä oleva esite painetaan vasta elokuun alussa, jotta kesän aikana tulevat muutokset 
ehditään saada mukaan� Esitettä ei jaeta postitse joka kotiin, vaan se on noudettavissa 
toimistoistamme, kirjastoista, kunnantaloilta ja TE-toimistosta� Lähetämme esitteen myös 
postin kautta, kunhan ilmoitatte asiasta toimistoon�
Muutos sekin, että kurssit voivat käynnistyä jo viidellä paikalla olevalla osallistujalla� Tällä 
turvataan ryhmien käynnistymistä, mikäli ryhmäkokoja joudutaan jälleen rajoittamaan� Li-
säksi turvavälien pitäminen pienimmissäkin opetustiloissa on helpompaa�
Joku saattaa epäröidä osallistua sen vuoksi, että kurssimaksu on koko vuodelle� Tänä 
vuonna kurssit laskutetaan lukukausittain eli puolet syksyllä ja puolet keväällä� Tehdään se 
lukukauden loppupuolella, jotta keskeytykset voidaan huomioida suoraan laskuissa�
Viime vuonna osaa kursseista voitiin viedä loppuun etäopetuksena� Tähän varaudutaan 
myös tulevana kautena� Kaikkia kursseja ei kuitenkaan voida jatkaaetänä ohjausotteen, 
tarvittavien tilojen tai välineiden vuoksi�
Kurssien kokoontumisajat ilmoitetetaan nyt ilman taukoja opettajien työsopimusten selkeyt-
tämiseksi� Esimerkiksi kolmoistunnin kokoontumiskerta 45 minuutin oppitunneilla on esi-
merkiksi kello 18�00-20�15� Jos sillä pidetään 15 minuutin tauko, kokoontumiskerta päättyy 
totuttuun aikaan 20�30�
Kevätkausi 2022 on 12 viikkoinen� Viime lukuvuosina se kesti 12-13 viikkoa ja liikuntakurssit 
ennen jopa 15 viikkoa� Näin saatiin keväälle selkeä päätöspäivä joka on 10�4�
Kevätkauden lyhentämisestä seuraa, että koko vuoden mittaiset kahden viikkotunnin ennen 
50-tuntiset kurssit muuttuivat nyt 48-tuntisiksi ja siirtyvät edullisempaan 52 euron hintaluok-
kaan� Eniten tämän laajuisia kursseja on kielissä ja tietotekniikassa�
Kurssimaksuihin tehtiin pieni muutos kun 20-29 -tuntiset kurssien maksu on nyt 35 € (aiem-
min 40 €)� Tällä kompensoidaan yhden viikkotunnin liikunta- ja terveyskurssien kevätkauden 
lyhentymistä ja tehdään pientä eroa seuraavaan hintaluokkaan�
Tästä kurssiesitteestäkin huomaa, että musiikin opetustarjonta on lisääntynyt ja monipuo-
listunut mukavasti� Tämän on mahdollistanut lisääntyvä yhteistyö Ylä-Satakunnan musiik-
kiopiston kanssa� Jo aiemmin kuorojen lisäksi, nyt sekä instrumentti- ja orkesteriopettajia 
sekä muskaritoimintaa on saatu musiikiopiston opettajien vetämäksi�
Vuoden suurin ilonaihe on ollut pääsy uusiin toimitiloihin Kankaanpäässä� Keltaiselta talol-
ta muutettiin vuodenvaihteessa entiseen hammashoitolaan� Kevään päätteeksi luovuttiin 
myös Rantalan kiinteistön käytöstä ja saatiin myös uunitoiminta saman katon alle� Syksyllä 
iso osa Kankaanpään kursseista käynnistyy osoitteessa Jämintie 2C� Kuitenkin kouluilla ja 
liikuntasaleissa toimivat ryhmät jatkavat tutuissa paikoissaan�

S Y K S Y N  M U U T O K S I S T A
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E N G L I S H  S U M M A R Y

Adult Education Centre Petäjä organizes 
yearly over 300 courses in a wide range of 
subjects: handicrafts, visual arts, language 
skills, wellbeing, ICT, music and theater� 
Petäjä operates in area of Kankaanpää, 
Karvia, Kihniö, Parkano and Pomarkku� 
Courses are open to people of all ages and 
nationalities� No previous studies are re-
quired� Age recommendations are stated 
in course titles (e�g� ”7-8 v�” 7 to 8 years of 
age)� Teaching is in Finnish unless stated 
otherwise� One lesson is 45 minutes�

TERM CALENDAR
• Fall term 6�9�-5�12�2021
• Kihniö and Parkano fall break 18�-24�10�
• Kankaanpää, Karvia and Pomarkku fall 

break 25�-31�10�
• Spring term 10�1�-10�4�2022
• Kankaanpää and Pomarkku spring bre-

ak 21�-27�2� 
• Karvia, Kihniö and Parkano spring bre-

ak 28�2�-6�3�

COURSE ENROLLMENT
• Enrollment begins on Fri 13�8� at 9:00 
• Online enrollment at https://opistopal-

velut.fi/petaja
• Enrollment by phone Mon-Fri 9-15 to  

044 045 5510 or 044 5800 520
• In person enrollment at our offices.
• We can not process enrollment by email, 

voice mail, text or Facebook messages
• Our online enrollment system sends a 

confirmation email to those who have 
provided an email address

• No extra message is sent when courses 
begin normally

• We send text messages when a course 
is cancelled or suspended

• An enrollment can be cancelled for free 
by informing our office a week before 
the course starts

• Courses begin normally when there are 
at least five participants present in the 
second meeting

• Courses are cancelled when there are 
three or less enrolled participants

• Courses are suspended when there are 
less than five parcipants present in the 
second meeting�

COURSE FEES
• Enrollment is binding� By enrolling 

you commit to paying the course fee�
• Course fee e�g� ”Kurssimaksu 52€” 

covers both fall and spring terms�
• Terms are invoiced separately e�g� 

26€ for fall and 26€ for spring term
• Invoices are sent to you post address 

near the end of the term

STATE FINANCIAL AID
Ministry of Education and Culture has an 
annual grant to lower adult education cent-
re course fees� Ministry’s target groups are 
senior citizens, people with learning difficul-
ties, unemployed and immigrants� 
Subsidy covers fall term course fees and 
can be granted to one course per person�
Courses eligible to subsidy are listed on p�6�

PARKANO OFFICE
Keskuskatu 1, 2nd floor
39700 Parkano
Open Mon-Fri 9 - 15
Tel� 044 045 5510
kaija.haapamaki(at)sasky.fi

KANKAANPÄÄ OFFICE
Jämintie 2C
38700 Kankaanpää
Open Mon-Fri 9 - 15
Tel� 044 5800 520
tuula.luoma(at)sasky.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 toimii kansalaisopiston lisäksi käsityökoulu Näppärä ja kuvataidekou-
lu 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, päämäärätietoises-
ti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti� Opetuksella edistetään taidesuhteen ke-
hittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista� Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja 
osallisuuden kehittymistä� Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentu-
mista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä�

Petäjä-opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat on laadittu Opetushallituksen 
20�9�2017 määrittämien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti� 

LUKUVUODEN TEEMANA VESI
Vesi on yksi elämän perusedellytyksistä� Ilman vettä ei maapallolla olisi elämää� Tämän tär-
keän aiheen olemme valinneet seuraavan lukuvuoden teemaksi taiteen perusopetuksessa� 
Käsittelemme vesiaihetta monesta näkökulmasta� Pohdimme, miten se vaikuttaa ihan joka-
päiväiseen elämäämme sekä tiedostamme, että maapallon vesivarat ovat rajalliset, vedestä 
on tullut yksi suurista kohtalonkysymyksistä�

KÄSITYÖKOULU NÄPPÄRÄ
Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoi-
lusta ja teknologiasta� Opinnot luovat edellytyksiä oppilaan myönteiselle suhteelle käsityöl-
liseen tekemiseen sekä tukevat hänen kasvuaan ja itsetuntemustaan� Oppilasta ohjataan 
eri materiaalien, tekniikoiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön kokeilun, tekemisen ilon ja 
keksimisen avulla� Opinnot kannustavat havainnoimaan ympäristöä ja kulttuurin moninai-
suutta sekä innostavat soveltamaan havaintoja omassa työskentelyssä� Oppilasta innoste-
taan tarkastelemaan käsityön, taiteiden ja tieteiden yhteyksiä sekä löytämään niistä 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 opintokokonaisuudes-
ta� Lisäksi voi opiskella vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia� Kankaanpäässä käsityötai-
teen perusopetus toteutetaan yhteistyössä Taitokeskuksen kanssa� Käsityökouluun otetaan 
enintään 8 oppilasta, joista etusijalla ovat jatkavat opiskelijat�
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PARKANO

1104138 Näppärä 8-10 v. A
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma 15�30–18�00
16�8�–29�11�2021, 10�1�–2�5�2022
Marita Mustakoski
Tunteja 90, Kurssimaksu 148 €

Käsityökoulussa suunnitellaan ja valmis-
tetaan vaate, tehdään lankatöitä, huovu-
tetaan ja tutustutaan taiteen tekemiseen� 
Tarvikemaksu sisältyy kurssin hintaan�
1104139 Näppärä 8-10 v. B

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 15�30–18�00
17�8�–30�11�2021, 11�1�–26�4�2022
Marita Mustakoski
Tunteja 90, Kurssimaksu 148 €

Käsityökoulussa suunnitellaan ja valmis-
tetaan vaate, tehdään lankatöitä, huovu-
tetaan ja tutustutaan taiteen tekemiseen� 
Tarvikemaksu sisältyy kurssin hintaan�
1104140 Näppärä 11-12 v. A

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 15�30–18�00
18�8�–1�12�2021, 12�1�–27�4�2022
Marita Mustakoski
Tunteja 90, Kurssimaksu 100 €

Teemaopinnoissa suunnitellaan ja om-
mellaan vaate, muotoillaan, tutustutaan 
kotiseutuun sekä toimitaan yrittäjinä� Tar-
vikemaksu peritään erikseen�
1104141 Näppärä 11-12 v. B

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 15�30–18�00
19�8�–2�12�2021, 13�1�–28�4�2022
Marita Mustakoski
Tunteja 90, Kurssimaksu 100 €

Teemaopinnoissa suunnitellaan ja om-
mellaan vaate, muotoillaan, tutustutaan 
kotiseutuun sekä toimitaan yrittäjinä� Tar-
vikemaksu peritään erikseen�

1104142 Näppärä 13-15 v.
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 18�00–20�15
17�8�–30�11�2021, 11�1�–26�4�2022
Marita Mustakoski
Tunteja 90, Kurssimaksu 100 €

Teemaopinnoissa suunnitellaan ja val-
mistetaan tuote, joka on päättötyö� Täy-
dennetään puuttuvia opintoja tai valitaan 
vapaavalintaisia aihealueita� Tarvikemak-
su peritään erikseen�

KANKAANPÄÄ

1104345 Näppärä 8-10 v.
Taitokeskus Kankaanpää
Ma 15�00–17�30
16�8�–29�11�2021, 10�1�–2�5�2022
Anja Rosenberg
Tunteja 90, Kurssimaksu 100 €

Käsityökoulussa suunnitellaan ja valmis-
tetaan vaate, tehdään lankatöitä, huovu-
tetaan ja tutustutaan taiteen tekemiseen� 
Tarvikemaksu peritään erikseen�
1104346 Näppärä 11-15 v.

Taitokeskus Kankaanpää
Ke 15�00–17�30
18�8�–1�12�2021, 12�1�–27�4�2022
Anja Rosenberg
Tunteja 90, Kurssimaksu 100 €

Teemaopinnoissa suunnitellaan ja om-
mellaan vaate, muotoillaan, tutustutaan 
kotiseutuun sekä toimitaan yrittäjinä� 
Opintonsa päättävät suunnittelevat ja 
valmistavat päättötyön� Tarvikemaksu 
peritään erikseen�

Ilmoittaudu taiteen perusopetuksen  
alkaviin ryhmiin toimistoihimme 

puh. 044 045 5510 (Parkano) tai 
044 5800 520 (Kankaanpää)

Alkaneisiin ryhmiin voi kysellä vapaita 
paikkoja toimistolta 
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KUVATAIDEKOULU PISAMA
Johtoajatuksena on kehittää lapsen ja nuoren valmiuksia ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan 
ja mielikuviaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään� Lähtökohtana ovat lapsen 
elämismaailmaa koskettavat visuaalisen kulttuurin ilmiöt� Opetuksessa tutkitaan erilaisia 
luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visu-
aalisia osakulttuureja� Eri materiaaleja ja tekniikoita opetellaan käyttämään monipuolisesti� 
Opetuksen sisällöt ja opetustavat on suunniteltu oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomioon 
ottaen� Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivi-
en, kokeilevien ja monitaiteisten työskentelytapojen kautta� Opetuskokonaisuudesta toiseen 
edetessä tavoitteet ja sisällöt monipuolistuvat ja syvenevät� 
Kuvataiteen yhteisten opintojen (300 oppituntia/5v) tarkoituksena on taiteenalan perustai-
tojen hankkiminen� Opinnot sisältävät viisi opintokokonaisuutta, jotka ovat kestoltaan 45 
– 90 tuntia ja joihin sisältyy erilaisia tavoitteita ja sisältöjä� Kuvataiteen teemaopintojen (200 
oppituntia/2 v) tarkoituksena on oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajen-
taminen� Opinnot sisältävät neljä opintokokonaisuutta kestoltaan 45-50 tuntia� Opintojen 
päätteeksi saadaan päättötodistus� Opetuksessa käytettävät materiaalit sisältyvät kurssi-
maksuun�

KANKAANPÄÄ

1103302 Pisama-kuvataide ke a, 7-9v
Petäjä-opisto - Luokka 3
Ke 16�00–17�30
18�8�–1�12�2021, 12�1�–27�4�2022
Harri Rauhaniemi
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Kehitetään aistiherkkyyttä, tutkitaan 
arkkitehtuurin ilmiöitä leikkien, kokeillen 
ja omin käsin rakentaen� Tutkitaan ra-
kennettua ja luonnon ympäristöä sekä 
ympäristön esineitä� Muodostetaan elä-
myksellinen suhde omaan lähiympäris-
töön� Käytetään erilaisia materiaaleja ja 
menetelmiä teosten tekemiseen� Materi-
aalit sisältyvät kurssimaksuun� Tiedustele 
vapaita paikkoja, puh� 044-5800520�
1103303 Pisama-kuvataide to a, 7-9v

Petäjä-opisto - Luokka 3
To 14�30–16�00
19�8�–2�12�2021, 13�1�–28�4�2022
Harri Rauhaniemi
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Kehitetään omaa ilmaisua kuvallisen 
työskentelyn kautta� Jaetaan kokemuksia 
ja keskustellaan taidekuvista� Suun-

nitellaan ja toteutetaan omia teoksia� 
Tutustutaan paikalliseen kulttuuriin ja 
näyttelytarjontaan� Syvennetään aiemmin 
opittua� Materiaalit sisältyvät kurssimak-
suun� Tiedustele vapaita paikkoja puh� 
044-5800520�
1103304 Pisama-kuvataide to b, 7-9v 

Petäjä-opisto - Luokka 4
To 14�30–16�00
19�8�–2�12�2021, 13�1�–28�4�2022
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Kehitetään omaa ilmaisua kuvallisen 
työskentelyn kautta� Jaetaan kokemuksia 
ja keskustellaan taidekuvista� Suun-
nitellaan ja toteutetaan omia teoksia� 
Tutustutaan paikalliseen kulttuuriin ja 
näyttelytarjontaan� Syvennetään aiemmin 
opittua� Materiaalit sisältyvät kurssimak-
suun� Tiedustele vapaita paikkoja puh� 
044-5800520�
1103305 Pisama-kuvataide ti I, yli 12v

Petäjä-opisto - Luokka 4
Ti 16�00–18�15
17�8�–30�11�2021, 11�1�–26�4�2022
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 90, Kurssimaksu 134 €
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Vaikka tavoitteenasi ei olisi kuvataidekou-
lun todistus, voit silti osallistua taidepajan 
monipuoliseen työskentelyyn� Lukukausit-
tain tutustumme kuvataiteen eri osa-alu-
eisiin� Ohjelmassa on vaihdellen piirustus 
ja maalaus, grafiikka ja muotoilu ja kera-
miikka eri tekniikkoineen� Materiaalimak-
sut sisältyvät kurssimaksuun� Tiedustele 
vapaita paikkoja, p� 044-5800520�
1103306 Pisama-kuvataide ke II, yli 12v

Petäjä-opisto - Luokka 4
Ke 15�30–17�45
18�8�–1�12�2021, 12�1�–27�4�2022
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 90, Kurssimaksu 134 €

Vaikka tavoitteenasi ei olisi kuvataidekou-
lun todistus, voit silti osallistua taidepajan 
monipuoliseen työskentelyyn� Lukukausit-
tain tutustumme kuvataiteen eri osa-alu-
eisiin� Ohjelmassa on vaihdellen piirustus 
ja maalaus, grafiikka ja muotoilu ja kera-
miikka eri tekniikkoineen� Materiaalimak-
sut sisältyvät kurssimaksuun� Tiedustele 
vapaita paikkoja, p� 044-5800520�
1103307 Pisama-kuvataide to III, yli 12v

Petäjä-opisto - Luokka 3
To 16�00–18�15
19�8�–2�12�2021, 13�1�–28�4�2022
Harri Rauhaniemi
Tunteja 90, Kurssimaksu 134 €

Vaikka tavoitteenasi ei olisi kuvataidekou-
lun todistus, voit silti osallistua taidepajan 
monipuoliseen työskentelyyn� Lukukausit-
tain tutustumme kuvataiteen eri osa-alu-
eisiin� Ohjelmassa on vaihdellen piirustus 
ja maalaus, grafiikka ja muotoilu ja kera-
miikka eri tekniikkoineen� Materiaalimak-
sut sisältyvät kurssimaksuun� Tiedustele 
vapaita paikkoja, p� 044-5800520�

HONKAJOKI

1103401 Pisama-kuvataide c
Honkajoen yhteiskoulu, vanha rakennus 
lk Horisontti
Ma 13�45–15�15
16�8�–29�11�2021, 10�1�–2�5�2022
Mirva Valkama
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Aloitetaan syksy intuitiivisen taiteen 
harjoituksella lähtökohtana piste, viiva, 
muoto ja väri� Harjoitellaan sommittelun 
perusteita omassa työssä ja kerrataan 
väriopin alkeita� Suunnitellaan ja toteu-
tetaan mm� öljypastellimaalaus Willin 
Kansan tilateatterikatselmuksen teemasta 
”Lähellä”� Tehdään kuvistöitä kollaasi, 
monotypia ja kollagrafiatekniikalla sekä 
maalaten, piirtäen ja muovaillen�
1103402 Pisama-kuvataide b+paja

Honkajoen yhteiskoulu, vanha rakennus 
lk Horisontti
Ma 15�30–17�45
16�8�–29�11�2021, 10�1�–2�5�2022
Mirva Valkama
Tunteja 90, Kurssimaksu 134 €

Jatketaan animaatiot ja maalaukset 
loppuun� Valitaan muotokuva tyylinen 
valokuva ja toteutetaan teos tai teossar-
ja stencil graffiti eli ”sabluunaspreijaus” 
tekniikalla� Tehdään kuva-analyysiä 
valokuvasta tai taidekuvasta kirjallisesti 
ja kuvallisesti� Tutustutaan maalauksiin 
maailmalta, tyylisuuntiin ja taiteilijoihin 
teosten takana� Tehdään taideteos ja 
taiteilija yhdistämisharjoituksia ja tutki-
taan teoskuvista löytyviä merkityksiä� 
Pohditaan nykytaiteen arvoa, merkitystä, 
esteettisyyttä ja soveltuvuutta erilaisiin 
tiloihin taideteos-ostoharjoituksen avulla� 
Kerrataan sommittelun periaatteet ja kul-
tainen leikkaus� Kausi jatkuu oppilaiden 
kiinnostuksen mukaan maalaten, muo-
vaillen, piirtäen tai eri grafiikan tekniikkoi-
ta kokeillen�
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1103403 Pisama-kuvataide a
Honkajoen yhteiskoulu, vanha rakennus 
lk Horisontti
Ti 14�40–16�10
17�8�–30�11�2021, 11�1�–26�4�2022
Mirva Valkama
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Ryhmän toiveiden mukaan suunnitellaan 
ja toteutetaan keppihevoset fleecekan-
kaasta, kepparille riimut keinonahasta 
sekä kuolaimet nyörillä, munkinnyörillä tai 
muulla oppilaan valitsemalla tekniikalla� 
Tutustutaan rakennellen arkkitehtuurin 
peruselementteihin: tilaan, valoon ja 
varjoon sekä väreihin ja muotoihin� Val-
mistetaan pienoismaailma tai -huone ja 
harjoitellaan mittakaavaa sekä erilaisten 
materiaalien ja rakenteiden kuvaamista� 
Mahdollisuus käyttää rakennelmia myö-
hemmin animaatio- tai valokuvaustehtä-
vissä� Harjoitellaan myös omasta työstä 
kertomista tekstimuodossa�

PARKANO

1103101 Pisama-kuvataidekoulu, 7 v -
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 16�00–17�30
18�8�–1�12�2021, 12�1�–27�4�2022
Vilhelmiina Mustajärvi
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Opetus tapahtuu taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman mukaan� Syksy 
jatkuu muotoiluun tutustumalla, havain-
noidaan ympäristön esinemaailmaa sekä 
kiinnitetään huomiota väreihin ja muotoi-
hin� Keväällä tutkitaan ympäristön visuaa-
lisuutta ja havainnoidaan ympäristön ku-
via� Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun� 
Vapaita paikkoja voi tiedustella toimistolta 
p� 044 045 5510�

KARVIA

1103701 Pisama-kuvataidekoulu a1
Karviatalo, harrastetila
Ke 13�30–15�00
18�8�–1�12�2021, 12�1�–27�4�2022
Mirva Valkama
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Harjoitellaan sommittelua omassa työssä� 
Suunnitellaan ja toteutetaan teos, johon 
yhdistyy esine tai asia� Käytöstä poistettu 
esine saa taulunpohjalla uuden elämän 
osana akryylimaalausta� Tutustutaan tai-
deteoskuviin ja taiteilijoihin niiden takana� 
Tehdään taideteos ja taiteilija yhdistämis-
harjoituksia ja tutkitaan kuvista löytyviä 
merkityksiä� Toteutetaan yksin, pareittain 
tai pienryhmässä tarinallinen animaatio 
tai kuvakerronta, jossa voi halutessaan 
käyttää apuna aiemmin tehtyä pienois-
mallia�
1103705 Pisama-kuvataidekoulu a2

Karviatalo, harrastetila
To 15�15–16�45
19�8�–2�12�2021, 13�1�–28�4�2022
Mirva Valkama
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Harjoitellaan sommittelua omassa työssä� 
Suunnitellaan ja toteutetaan teos, johon 
yhdistyy esine tai asia� Käytöstä poistunut 
esine saa taulunpohjalla uuden elämän 
osana akryylimaalausta� Maalausaiheeksi 
voi ottaa myös suomalaisen eläimen ja 
kuvata sen valitsemassaan ympäristössä� 
Eläintutkielmien apuna toimivat täytetyt 
eläimet� Tutustutaan taideteoskuviin, 
taiteilijoihin niiden takana ja tehdään tai-
deteos - taiteilija yhdistämisharjoituksia 
ja tutkitaan kuvista löytyviä merkityksiä� 
Valmistetaan pienoismaailmoja tai -huo-
neita, harjoitellaan mittakaavaa, erilaisten 
materiaalien ja rakenteiden kuvaamista� 
Mahdollisuus käyttää rakennelmia myö-
hemmin animaatio- tai valokuvaustehtä-
vissä� Lisäksi harjoitellaan omasta työstä 
kertomista tekstimuodossa�
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1103702 Pisama-kuvataide c
Karviatalo, harrastetila
Ke 15�15–16�45
18�8�–1�12�2021, 12�1�–27�4�2022
Mirva Valkama
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Kerrataan sommittelun periaatteet ja 
tutustutaan kultaiseen leikkaukseen� 
Suunnitellaan ja toteutetaan kuivapastel-
limaalaus Willin Kansan tilateatterikatsel-
muksen teemasta ”Lähellä”� Tutustutaan 
maalauksiin maailmalta, tyylisuuntiin ja 
taiteilijoihin teosten takana� Tehdään tai-
deteos ja taiteilija yhdistämisharjoituksia 
ja tutkitaan kuvista löytyviä merkityksiä� 
Pohditaan nykytaiteen arvoa, merkitystä, 
esteettisyyttä ja soveltuvuutta erilaisiin 
tiloihin taideteos-ostoharjoituksen avulla� 
Kausi jatkuu oppilaiden kiinnostuksen 
mukaan maalaten, muovaillen, piirtäen tai 
eri grafiikan tekniikkoita kokeillen.

1103704 Pisama-kuvataide b
Karviatalo, harrastetila
To 13�30–15�00
19�8�–2�12�2021, 13�1�–28�4�2022
Mirva Valkama
Tunteja 60, Kurssimaksu 106 €

Aloitetaan syksy intuitiivisen taiteen 
harjoituksella lähtökohtana piste, viiva, 
muoto ja väri� Harjoitellaan sommittelun 
perusteita omassa työssä ja kerrataan 
väriopin alkeita� Suunnitellaan ja toteu-
tetaan mm� öljypastellimaalaus Willin 
Kansan tilateatterikatselmuksen teemasta 
”Lähellä”� Tehdään kuvistöitä kollaasi, 
monotypia ja kollagrafiatekniikalla sekä 
maalaten, piirtäen ja muovaillen�

Heidi Malmivaaran akvarelli 2020

LUKUVUODEN  
TEEMANA VESI
Vesi on yksi elämän perusedellytyksis-
tä� Ilman vettä ei maapallolla olisi elämää� 
Tämän tärkeän aiheen olemme valinneet 
seuraavan lukuvuoden teemaksi taiteen pe-
rusopetuksessa� Käsittelemme vesiaihetta 
monesta näkökulmasta� Pohdimme, miten 
se vaikuttaa ihan jokapäiväiseen elämääm-
me sekä tiedostamme, että maapallon ve-
sivarat ovat rajalliset, vedestä on tullut yksi 
suurista kohtalonkysymyksistä�
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KIELET

1201101 Suomen kielen  
alkeiden jatkokurssi

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 17�00–18�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Virpi Lohikoski
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkamme suomen kielen opiskelua op-
pikirjasta Oma suomi 1� Aihepiireinä ovat 
mm� terveys, juhlat, koulutus, työ ja luon-
to� Myös kielioppia opiskellaan�
1201102 Suomen kielen alkeiskurssi

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 18�30–20�00
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Virpi Lohikoski
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tällä kurssilla tutustut suomen kieleen� 
Opit selviytymään suomeksi arjen tilan-
teista� Opit keskeistä sanastoa, fraaseja 
ja kielioppia� Oppikirja sovitaan alussa� 
Kurssia voi seurata myös verkossa�
1203102 Stepping Stones

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 16�30–18�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Anne Luomansuu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkamme englannin kielen opiskelua 
Stepping Stones 3 - kirjan parissa kap-
paleesta 3 eteenpäin� Aluksi kertaamme 
tarvittaessa kirjan alkuosaa� Tämä kes-
kitason kurssi sopii englannin keskeiset 

perusrakenteet hallitseville� Vahvistamme 
kielitaidon kaikkia osa-alueita , mutta 
erityisesti harjoittelemme omakohtaista 
kielen käyttämistä käytännönläheisten 
aihepiirien parissa� Tutustumme englantia 
puhuvien maiden kulttuureihin ja keskus-
telemme ajankohtaisista aiheista kurssi-
laisten kiinnostuksen mukaan� Welcome!
1203103 Englantia edistyneille

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 18�15–19�45
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Seija Virkkala
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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 kielenkäyt-
tötilanteita ja kartuttavat sanavarastoa� 
Käytämme Catching Up- English for 
conversation classes -kirjaa (Finn lectura) 
ja jatkamme siitä mihin viime syksynä 
jäimme� Welcome!
1203105 Starttienglanti

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 16�30–18�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Seija Virkkala
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Aloitamme opiskelun alusta� Kurssi sopii 
aloittelijoille ja alkeiden kertaajille� Eng-
lannin sanastoa, rakenteita ja puhumisen 
harjoittelua tavallisimmissa arkielämän 
viestintätilanteissa� Käytännönläheistä 
kielen perusalkeiden opiskelua rauhalli-
seen tahtiin� Oppikirja Everyday English 
Starter- Englantia aikuisille (Finn Lectura) 
ISBN 978-951-792-675-1

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

Lukuvuoden mittaisten kurssien kurssi-
maksut laskutetaan lukukausittain, eli 

puolet syksyllä ja puolet keväällä.
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1204101 Saksan aktivointikurssi
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 18�00–19�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
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� Kurssi sopii jonkinlaiset alkeet 
omaaville� Oppikirja päätetään kurssin 
alussa� Willkommen!
1206103 Venäjän jatkokurssi

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma 17�00–18�30
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Galina Luosalo
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kurssi sopii edistyneille venäjää opiske-
leville� Kurssin aikana jatkamme tutustu-
mista venäläiseen kulttuuriin ja ruokaan 
sekä saamme lisää tietoa Venäjän histori-
asta, kirjallisuudesta, musiikista ja maan-
tieteestä�
1207101 Espanjaa alusta alkaen

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 17�00–18�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Katriina Salminen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tule tutustumaan värikkääseen latin-
omaailmaan ja kieleen, jota puhuu äidin-
kielenään lähes 500 miljoonaa ihmistä! 
Ventana 1- kirjan avulla opitaan esittäy-
tymään, asioimaan kahvilassa ja ravin-
tolassa, kertomaan itsestä ja perheestä� 
Tekstit ja tehtävät ovat hyvin käytännönlä-
heisiä� Bienvenidos!
1207102 Espanja jatko

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 18�30–20�00
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022

Katriina Salminen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Aloitamme Ventana 2 -kirjan, joka vie 
meidät mm� Meksikoon ja Kanarialle� Kä-
sittelemme hyvinvointia, arkea ja juhlaa 
sekä opimme vertailemaan mennyttä ja 
nykypäivää� Tunnilla tehdään paritehtäviä 
ja dialogeja, käytetään videoita ja muita 
käytännönläheisiä työtapoja�

KOTITALOUS

8102101 Kotikokin soppakauha
Parkanon opintotalo
To 17�00–20�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Riitta Myllyaho
Tunteja 96, Kurssimaksu 144 €

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan 
ateriakokonaisuuksia niin arkisten kuin 
juhlavien teemojen ympärille� Jokaisen 
opetuskerran päätteeksi osallistujat ko-
koontuvat ruokapöydän ympärille nautti-
maan makuelämyksistä� Kurssilla tutus-
tutaan niin suomalaisen ruokakulttuurin 
herkkuihin kuin kansainvälisen keittiön 
trendeihin unohtamatta terveellisyyttä ja 
ravitsemustietoutta� Kurssille on kaiken-
ikäiset tervetulleita� Kurssin hintaan sisäl-
tyy maksu perusraaka-aineista (40€)�

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 
pe 13.8. klo 9.00

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

tai puhelimitse toimistoihimme  
niiden aikioloaikana ma-pe 9-15  
044 045 5510 tai 044 5800 520
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HVYVINVOINTI

8302102 Jooga
Postin alakerran kerhohuone
Ke 18�00–19�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Satu Rantala
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jooga on kaiken ikäisille ja kuntoisille 
sopiva harjoitusmenetelmä, missä yksin-
kertaisin liikkein pehmeästi venytellen 
pyritään hellittämään ja rentouttamaan 
erityisesti selkä ja hartianseutu� Lämmin 
joustava asu päälle ja mukaan oma alus-
ta sekä vesipullo�
8302104 Tai Chi

Keskustan koulu, sali
To 18�00–19�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Hans Koskinen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tai Chi on henkistä ja fyysistä tasapainoa 
kehittävä laji� Mukaan joustavat vaatteet�
8301103 Pontevan kuntoliikunta

Pontevan talo
Ti 11�00–11�45
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Terveysliikuntaa ja kunnon kohotusta 
reippaan musiikin tahdissa� Ota mukaan 
alusta ja iloinen mieli!
8301104 Vahojärven kuntoliikunta

Vahojärven leirikeskus
Ti 18�45–19�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

8301105 Jaakkolan kuntoliikunta
Jaakkola, Lennon talo
Ke 18�00–18�45
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

8301106 Pontevan lempeät leidit
Pontevan talo
To 11�15–12�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Kevyttä liikuntaa rauhallisen musiikin tah-
tiin, Erilaisilla välineillä saadaan tunneille 
vaihtelua sekä liikkeet on helppoja toteut-
taa� Tunnit sisältävät helppoja venytyksiä, 
otathan mukaan alustan�
8301107 Erityisten kuntoliikunta

Terveyskeskus, Neuvolan ryhmähuone
Ti 17�30–18�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–12�4�2022
Jenna Tuomainen
Tunteja 24, Kurssimaksu 40 €

Liikunnallinen tunti rauhalliseen tahtiin� 
Lämmittelyt ja tunnin kulku joko istuen tai 
seisten�
8301108 Pohjois-Parkanon  
kuntoliikunta

Pohjois-Parkanon kylätalo
Su 12�15–13�15
5�9�–28�11�2021, 16�1�–10�4�2022
Tarja Mantere
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Peruskunnon kohotusta musiikin tahdissa
8301110 Kovesjoen kuntoliikunta

Kovesjoen kylätalo
Ke 18�45–19�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Jenna Tuomainen
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Voit maksaa kurssimaksuja toimis-
toihimme Smartum- ja Tyky-seteleillä  

syyskaudella 15.10.2021 ja  
kevätkaudella 17.2.2022 saakka.

Vesiliikuntaryhmien kurssimaksut  
sisältävät allasvuokran ja kuntosali-
ryhmien kurssimaksut salivuokran.
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8301112 Ikiliikkujien voimakurssi
Kuntosali Pestis
Ti 11�00–12�00
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Eija Suvio
Tunteja 32, 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 kuntosalitoimintaa 
ryhmä1

Kuntosali Pestis
To 11�00–12�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Eija Suvio
Tunteja 32, 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 kuntosalitoimintaa 
ryhmä 2

Kuntosali Pestis
To 17�00–18�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Eija Suvio, Tunteja 32, 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 kuntosalitoimintaa 
ryhmä 3

Kuntosali Pestis
Ke 11�00–12�00
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Eija Suvio
Tunteja 32, 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 kuntosalitoimintaa 
ryhmä 4

Kuntosali Pestis
Ti 12�15–13�15
7�9�–5�12�2021, 10�1�–5�4�2022
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�
8301120 Pestin vesijumppa a

Pesti, Parkanontie 45
Ma 11�00–11�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 84 €

Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahtiin� 
Erilaisilla välineillä saadaan vaihtelua 
sekä eri lihasryhmiä aktivoitua�
8301121 Pestin vesijumppa b

Pesti, Parkanontie 45
Ma 11�50–12�35
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 84 €
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8301122 Pestin vesijumppa c
Pesti, Parkanontie 45
Ke 11�00–11�45
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 84 €

8301123 Pestin vesijumppa d
Pesti, Parkanontie 45
Ke 11�50–12�35
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 84 €

8301124 Pestin vesijumppa e
Pesti, Parkanontie 45
Ke 12�40–13�25
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 84 €

8301125 Pestin aquabic- 
vesikuntoilu ja vesijuoksu

Pesti, Parkanontie 45
Ma 18�00–18�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Tarja Mantere
Tunteja 24, Kurssimaksu 84 €

Reipasta vesiliikuntaa musiikin parissa, 
jossa mukana vesijuoksu� Tehotreeni 
aerobisen liikunnan ja kuntoilun ystäville�
8301126 Kuntosali Pestis aerobic ja 
ohjattu kuntosalitreeni

Kuntosali Pestis
To 18�15–19�45
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Tarja Mantere
Tunteja 48, 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!

8301128 Pilates 
KunnonLiike Keskuskatu 8, 39700 
Parkano
Ke: 19�00 - 20�00
8�9�-1�12�2021, 12�1�-6�4�2022
Marianne Kuusikko
Tunteja 32, Kurssimaksu 70 €

8301127 Selkä kuntoon
KunnonLiike, Keskuskatu 8, 39700 
Parkano
Ke: 16�45 - 17�45
8�9�-1�12�2021, 12�1�-6�4�2022
Marianne Kuusikko
Tunteja 33, Kurssimaksu 70 €

Tunti sisältää rankaa huoltavia sekä kes-
kivartalon tukilihaksia vahvistavia liikkeitä� 
Tunti sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille�
8301118 Äijävoimaa

Kuntosali Pestis
Ti 17�00–18�00
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Jukka Suvio
Tunteja 32, 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
8�9�–1�12�2021, 10�1�–6�4�2022
Jukka Suvio
Tunteja 32, Kurssimaksu 70 €

Katso edellisen kurssin sisältökuvaus�

Tällä QR-koodilla pääset 
kätevästi selaamaan  
kurssitarjontaa ja voit 
myös ilmoittautua netissä
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MUSIIKKI

1101101 Nuorekkaiden miesten kuoro
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto
Ke 18�00–19�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Jukka Lehtinen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Nuorille ja nuorekkaille miehille uuden 
ajan mieskuoro�
1101102 Sekakuoro

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 18�30–20�00
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Tiina-Kaisa Aro-Heinilä
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kuorolaulusta kiinnostuneet naiset ja 
miehet - tulkaa mukaan laulamaan ja 
virkistymään�
1101103 Riiarinna

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ti 17�00–20�00
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Opettaja avoin
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €

Riiarinna on upea naiskuoro Parkanos-
ta, joka harjoittelee ahkerasti ja esiintyy 
paljon�
1101105 The Youngsters -bändikurssi

 Parkanon seudun populaarimusiikin 
ry:n treenikämppä
To 17�00–18�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Jukka Suvio
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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�
1101106 Nuorten bändipaja

PAROCK treenikämppä,  
Keskustan koulu
Ti 17�30–19�45

7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Juuso Veikkola
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Hyvässä porukassa soitettu musiikki on 
parasta musiikkia� Tämä ajatus tekee 
bändissä soittamisesta niin mukavaa� 
Bändikurssilla keskitytään yhteissoittoon, 
harjoitellaan esiintymistä ja pohditaan, 
mitä bändisoitossa tulee ottaa huomioon� 
Kurssilla on mahdollisuus kokeilla useam-
pia soittimia�
1101107 Äänittämisen kurssi

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 16�45–19�00
9�9�–2�12�2021
Juuso Veikkola
Tunteja 38, Kurssimaksu 42 €

Mitä äänittämiseen nykyään tarvitaan? 
Mitä tulee ottaa huomioon, kun ryhdytään 
äänittämään musiikkia, laulua tai puhet-
ta? Tällä kurssilla saat tiedon ja taidon 
äänen tallentamiseen kotona� Kurssilla 
harjoittelemme äänittämistä käytännössä 
ja tutustumme erilaisiin ohjelmiin sekä 
tarvikkeisiin, jotka helpottavat työskente-
lyä äänittämisen parissa� Kurssin sisältöä 
voidaan muokata kurssilaisten toiveiden 
mukaan� Lukion uuden LOPSin myötä 
tämä kurssi on hyväksiluettava opintoko-
konaisuus�
1101108 Musiikkileikkikoulu

Pohjois-Parkanon kylätalo
Pe 10�30–11�15
10�9�–3�12�2021, 14�1�–8�4�2022
Anne Kasittula
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Ryhmä on tarkoitettu alle 6-vuotiail-
le� Ryhmässä musisoidaan yhdessä 
vanhempien, kummien tai vaikka iso-
vanhempien kanssa� Musiikin iloa! Tuo 
lapsesi nauttimaan rytmeistä ja leikeistä� 
Loruttelemme ja laulamme� Tutustumme 
ja soitamme rytmisoittimia� Tanssimme 
ja liikumme musiikin tahdissa� Muskari 
tarjoaa elämyksiä, positiivisia musiikin 
kokemuksia ja lämmintä yhdessäoloa� 
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Sisaralennus: ensimmäinen sisar 25%, 
seuraavat 50% kurssimaksusta�
1101109 Ukulelekurssi

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto
To 19�15–20�45
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Juuso Veikkola
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Ukulele on hyvin monipuolinen soitin, jolla 
voidaan soitta monenlaista musiikkia� 
Kurssilla harjoitellaan ukulelen soittami-
sen alkeita ryhmässä� Pääset harjoittele-
maan erilaisia soittotekniikoita esimerkiksi 
soinnuilla säestystä ja melodian soittamis-
ta� Kurssilla ei tarvita aiempaa kokemusta 
soittamisesta, vaan oppimisen into riittää� 
Kurssilla 1104110 Ukulelen valmistus voi 
tehdä oman soittimen ja tällä kurssilla 
kehittää soittotaitoja�
1101111 Vanha soitin kuumottaa

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto
Ma 18�00–19�30
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Serafiina Kämi ja Ville Koppanen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Oletko salaa halunnut lämmittää vanhaa 
soittoharrastustasi? Oletko ajatellut van-
haa soitintasi vaatekaapissasi ja ajatellut 
että tuotakin olisi mukava taas kokeilla? 
Ovatko ruuhkavuodet ohi, tai kenties me-
neillään ja kaipaat mielen rentoutusta?
Meillä on tähän ratkaisu! Tule mukaan 
syksyllä aloittavaan yläikärajattomaan ja 
erittäin rentoon yhteissoittoporukkaan� 
Ryhmä kokoontuu maanantaisin Parka-
non musiikkiopistolla� Tarkempi kellonaika 
tarkentuu ensimmäisessä kokoontumi-
sessa� Ota oma soitin mukaan!
Mukana musisoimassa, ohjaamassa ja 
matalan kynnyksen yli saattamassa Ville 
Koppanen sekä Serafiina Kämi.

TIETOTEKNIIKKA

3401101 Tietokoneen käytön  
peruskurssi

Setlementtikeskus Parkanopirtti
Ma 16�00–17�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Raili Haapala
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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 yhteis-
työssä Parkanon Setlementti ry:n kanssa�
3401102 Tietokoneen käytön  
jatkokurssi

Setlementtikeskus Parkanopirtti
Ma 18�00–19�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Raili Haapala
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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�00–14�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Jyrki Käppi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on 
jo jonkin verran kokemusta tietokoneen 
käytöstä�
3401105 Tietotekniikan tupaillat

Kovesjoen kylätalo
Ti 16�00–18�15
26�10�–5�12�2021, 22�2�–5�4�2022
Raili Haapala
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €

Kurssilla opiskellaan tietokoneohjelmien 
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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  
etäopetuskurssi

Etäopetuksena
Ti 13�00–14�15
21�9�–30�11�2021
Jyrki Käppi
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Kurssi toteutetaan etäopetuksena Goog-
len sovellusohjelmilla� Osallistujalla tulee 
olla gmail –tili� Kurssilla käytetään Google 
Meet videoneuvottelua yhteisissä kurssi-
tapaamisissa (kuusi kertaa)� Kurssitapaa-
misten välillä osallistujat tekevät etätehtä-
viä kurssin Google Drive alustalla� Yhtei-
set videoneuvotteluistunnot ovat joka toi-
nen viikko� Istuntojen välillä opiskelijoilla 
on mahdollisuus varata henkilökohtainen 
neuvonta-aika kurssikalenterista� Kurssin 
aiheet: Google Meet videoneuvottelu, 
käyttö, tekniikka asetukset� Google Drive 
ja Googlen sovellusohjelmien käyttö ja 
näihin liittyvät harjoitukset� Ennen kurssin 
alkua opiskelijat saavat yksityiskohtaiset 
ohjeet kurssin käytännöistä ja teknisistä 
asetuksista sähköpostiin ja mahdolli-
suuden testata yhteyksien toimivuutta� 
Kurssilla suositellaan käytettävän sanka-
kuulokkeita, joissa on mikrofoni�

KÄDEN TAIDOT

1104101 Kudonta
Parkanon opintotalo
To 13�00–15�15
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Tanja Pajala
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kurssilla suunnitellaan yhdessä kudotta-
vat työt� Opetukseen sisältyy loimien luo-
minen, erilaisiin sidoksiin tutustuminen ja 
perustaitojen vahvistaminen työskentelyn 
edetessä� Kertaamme tarvittaessa aloitte-
levien kanssa kudonnan perusteita�
1104102 Nypläys

Keskustan koulu
To 17�30–19�45
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Aino Santti
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Aloittajat oppivat nyplätyn pitsin raken-
teen, peruslyönnit ja -kuviot pienehköjen 
pitsitöiden avulla� Taitojen kasvaessa 
aiemmin opittua sovelletaan uusissa ja 
vaikeimmissa töissä kunkin opiskelijan 
taitojen ja oman valinnan mukaan� Tavoit-
teena saada kokonaiskuva pitsien val-
mistustekniikasta ja erilaisista käyttökoh-
teista� Tutustutaan pitsien viimeistelyyn, 
kiinnitykseen ja hoitoon�
1104103 Näppärä Seniori

Keskustan koulu
Ti 12�00–14�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Anne Siltanen
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Näppärä-senioreissa tutustutaan moni-
puolisesti kädentaitoihin� Lukuvuoden 
ohjelmassa on vapaa-ajan asun ompelua, 
betonin muotoilua, taidekäsityön valmista-
mista sekä kravattien tuunaamista� Kurssi 
on suunnattu erityisesti työelämästä pois 
jääneille, pohjavaatimuksia ei ole� Riittää 
vain kokeilunhalu ja innostunut mieli� 
Uudet opiskelijat tervetulleita mukaan! 
Materiaalimaksu peritään erikseen�

Kurssitiedoissa on ilmoitettu koko 
vuoden tuntimäärä ja kurssimaksu. 

Koko vuoden mittaisten kurssien 
kurssimaksut laskutetaan lukukau-

sittain eli kahdessa erässä eli puolet 
syksyllä ja puolet keväällä.

Lyhytkurssit ja yhden lukukauden 
mittaiset kurssit laskutetaan yhdes-

sä erässä.
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Löydät lasten ja nuorten käsityökou-
lu Näppärän Parkanon kurssitiedot 

sivulta 13

1104104 Neulekahvila
Setlementtikeskus Parkanopirtti
Ti 15�30–17�45
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Minna Salminen
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

1104105 Neulekahvila
Setlementtikeskus Parkanopirtti
Ti 18�00–20�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Minna Salminen
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

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�30–19�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Minna Salminen
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Neuleystävät, kokoonnutaan neuletref-
feille kirjastoon! Vasta-alkajat neuvotaan 
alkuun ja taiturit voivat jakaa ideoitaan ja 
kokemuksiaan� Aloita islantilaistyyppinen 
neule tai sukat, lapaset tai pipo� Opettele 
silmukat tai kirjoneuleet, pitsit ja palmikot� 
Nautitaan yhdessä tekemisestä ja olosta, 
tervetuloa!
1104107 Kansallispuvun juhlaa

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma 18�15–20�30
6�9�–22�11�2021, 10�1�–21�3�2022
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� 
Voit valmistaa kansallispuvun tai sen 
osia, korjata pukua tai täydentää pukua 
puuttuvilla osilla� Valmistetaan myös Par-
kanon ja Kihniön kansallispuvun röijy�
1104108 Entisöinti ja verhoilu

Parkanon opintotalo
La-Su 9�00–15�15, Pe 17�30–19�45
24�9�–10�10�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� Kurssi pidetään pe-su 
24�-26�9�10� ja 8�-10�10� Huom! Kevään 
kurssille ilmoittautuminen erikseen�
1104109 Entisöinti ja verhoilu

Parkanon opintotalo
La-Su 9�00–15�15, Pe 17�30–19�45
4�–20�2�2022
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,� Kurssi pidetään pe-su 
4�-6�2 ja 18�-20�2� Huom! Kevään kurssil-
le ilmoittautuminen erikseen�
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1104110 Rakennetaan ukulele
Parkanon opintotalo
Ma 17�00–20�00
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Kari Tuurna
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla rakennetaan perinteinen Martin-
tyyppinen ukulele� Kurssille tarvitset aluk-
si lyijykynän ja kumin� Myöhemmin tarvit-
tavat tarvikkeet hankitaan yhteisostoilla 
kurssin kuluessa ja niiden hinta on noin 
100 euroa tai hieman enemmän riippuen 
halutuista materiaaleista� Huom! Ukulele-
kurssilla 1101109 mahdollisuus opetella 
soittimen käyttöä�
1104111 Puutyö ja koristeveisto

Parkanon opintotalo
Ti 17�30–20�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Pekka Kuhna
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttö-
esineitä�
1104112 Puutöitä puolilta päivin

Parkanon opintotalo
Ke 12�00–15�00
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Jouni Rosenqvist
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan käyttö- ja koriste-
esineitä, huonekaluja ym� puutöitä moni-
puolisin puuntyöstökonein sekä käsityö-
välinein�
1104113 Puutöitä naisille

Parkanon opintotalo
Ke 17�30–20�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Tapio Mustajärvi
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla tutustutaan puuntyöstölaitteisiin 
ja koneisiin, valmistetaan puutöitä omien 
toiveiden mukaan� Aiheena persoonal-
linen ulkolyhty, jonka voi halutessaan 
valmistaa�

1104114 Puutöiden iltapäiväkurssi
Parkanon opintotalo
To 14�30–17�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Jouni Rosenqvist
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan käyttö- ja koriste-
esineitä, huonekaluja ym� puutöitä moni-
puolisin työstökonein sekä käsityövälinein
1104115 Puu ja -metallityöt

Parkanon opintotalo
To 17�30–20�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Jouni Rosenqvist
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla on tilaisuus tehdä erilaisia puu-
töitä sekä pienimuotoisia metallitöitä� 
Mukaan ovat tervetulleita aloittelijat ja 
kokeneemmat konkarit�
1104116 Kahvipussitaidetta

Keskustan koulu
Ke 18�00–21�00
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
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�
1104117 Kädentaitokahvila

Pohjois-Parkanon kylätalo
La 14�00–16�15
11�9�–4�12�2021, 15�1�–9�4�2022
Leila Lepistö 
Tunteja 39, Kurssimaksu 42 €

Toteutamme kädentaitoja porukalla om-
peluseurojen tyyliin� Ohjelmaan kuuluu 
kahvipusseilua kuviokohdistuksineen, 
klipsuilua, neulomista, virkkausta ym� 
kivaa ja tietysti kahvittelua! Tervetuloa!
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1104118 Lasia ja posliinia
Pohjois-Parkanon kylätalo
Ke 17�30–19�45
8�9�–24�11�2021, 12�1�–23�3�2022
Merja Virta
Tunteja 36, 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�
1104119 Singerit soimaan

Kovesjoen kylätalo
Ti 16�00–18�15
7�9�–12�10�2021, 11�1�–15�2�2022
Raili Haapala
Tunteja 36, 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�

1104121 Tuunataan vanhasta uutta;  
itselle / kotiin

Keskustan koulu
Ti 18�00–20�15
7�9�–12�10�2021
Marika Pitkänen
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Onko sinulla jokin vaate, joka kaipaisi 
uudistusta tai kenties verho, josta halu-
aisit valmistaa jotain aivan muuta� Tällä 
kurssilla se onnistuu� Tehdään yhdessä 
kauniita ja käytännöllisiä kierrätystalous-
tuotteita�
1104122 Trikoovaatteen kaavan muok-
kaus ja ompelu

Keskustan koulu
Ti 18�00–20�15
26�10�–30�11�2021
Marika Pitkänen
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla hyödynnetään valmiita kaavoja, 
mutta opetellaan muokkaamaan niitä 
omiin mittoihin sopivaksi� Tarvitsetpa sit-
ten itsellesi tai ystävällesi luottovaatetta, 
niin nyt kaavan muokkaaminen ja ompelu 
onnistuu� Opettelemme myös ottamaan 
mittoja� Ota mukaan muistiinpanovälineet�
1104123 Perinteisiä nauhoja-kurssi

Keskustan koulu
Pe 17�00–20�15, La 10�00–16�30
24�–25�9�2021
Kaija Lampinen
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla valmistetaan lautanauhaa ja 
poimimalla kuvioitua pirtanauhaa� Aihee-
na mm� Hämeen pukuun kuuluva pirta-
nauha, Rauman puvun pirtanauha sekä 
Tuukkalan muinaispuvun lautanauha� Ota 
mukaan langat, nauhapirta, lastasukkula� 
Jos teet lautanauhaa, ota mukaan lautoja 
ja langat�
1104124 Alusvaatteet miehelle,  
naiselle ja lapselle

Keskustan koulu
Pe 17�30–20�30, La 10�00–16�00
1�–16�10�2021

Päiväretki Tampereelle  
Suomen Kädentaidot -messuille 

Pe 12�11�2021 klo 8-16
Lähdemme yhteiskuljetuksella Kankaan-

päästä Parkanon kautta Tampereelle� 
Matkan hinta muotoutuu osanottajamää-
rän mukaan� Tarkemmat tiedot paikallis-
lehdissä lähempänä matkan ajankohtaa� 

Ilmoittautumiset Marita Mustakoski  
puh� 050 4068 053
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Marika Pitkänen
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Kurssilla voi ommella aluskerrastoja, bok-
sereita sekä toppeja� Tehdään yhdessä 
kauniita ja lämpimiä mutta ennen kaikkea 
persoonallisia alusvaatteita koko perheel-
le� Opettajalta voi ostaa materiaaleja� Ota 
mukaan muistiinpanovälineet�
1104125 Pussukat, kukkarokehyslau-
kut ja kassit

Keskustan koulu
Pe 17�30–20�30, La 10�00–16�30
29�10�–13�11�2021
Marika Pitkänen
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Pussukat, kukkarokehyslaukut ja kassit, 
uutta ja vanhaa materiaalia hyödyntäen 
Kurssilla tehdään kauneimmat pussukat 
ja kassit hyödyntäen niin uutta kuin van-
haa materiaalia� Nyt ideoimaan ystäville, 
sukulaisille joululahjoja� Opettajalta voi 
myös ostaa tarvikkeita� Kurssi pe-la 29�-
30�10� ja 12�-13�11�
1104126 Tuftaus/punch needle-kurssi

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ma 18�15–20�30
1�–29�11�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 laina-
ta�) Tervetuloa hyödyntämään lankalaati-
kon jämät tauluksi tai tyynyksi�

1104127 Parsi tai paikkaa!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 18�00–20�15
4�–18�11�2021
Minna Salminen
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Nämä ovat Taitoliiton käsityötekniikka-
valinnat vuodelle 2021� ”Rikki rakastettu 
vaate on entistä arvokkaampi itse kor-
jattuna�” Sosiaalista ja ekologista - ide-
oidaan ja ihastellaan yhdessä, jatketaan 
tuotteiden elinikää ja pienennetään hiili-
jalanjälkeä� Jos et voi piilottaa, korosta! 
Kurssille voit osallistua myös etäyhteyden 
kautta, tervetuloa!
1104129 Kynttilöitä ympäristö- 
ystävällisesti

Keskustan koulu
Pe 18�00–20�15, La 10�00–15�00
19�–20�11�2021, Niina Myllymäki
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Kurssilla valmistetaan kynttilöitä erilaisiin 
muotteihin valamalla� Kurssilla on mah-
dollista valmistaa kynttilöitä tyypillisen 
steariinin lisäksi ekologisesta mehiläis-
vahasta ja rypsivahasta� Lisäksi hyödyn-
nämme vanhoja kynttilän pätkiä uusiksi 
kynttilöiksi� Tässä kiva lahjaidea jouluksi, 
itse valmistetut kynttilät ;)�
1104135 Nyt huovuttamaan

Keskustan koulu
La-Su 10�00–15�00
29�1�–6�2�2022
Anu Pykäläaho
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Ensimmäisenä viikonloppuna huovu-
tetaan tossut, käsineet tai vaikkapa 
avantouintihattu, toisena keskitytään huo-
vuttamaan kevyt huivi silkkiorganzasta 
ja merinovillatopseista� Voit tuoda omia 
tarvikkeita mukanasi tai ostaa opettajalta� 
Tarvikelistan saat ennen kurssin alkua� 
Kurssi la-su 29�-30�1� ja 5�-6�2� Voit olla 
aloitteleva tai jo kokeneempi huovuttaja� 
Tervetuloa villan kiehtovaan maailmaan!

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 
pe 13.8. klo 9.00

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

tai puhelimitse toimistoihimme niiden 
aukioloaikana ma-pe klo 9-15

044 045 5510 tai 044 5800 520
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Löydät kuvataidekoulu Pisaman 
Parkanon ryhmän tiedot sivulta 16

1104130 Jouluista muotoilubetonia
Keskustan koulu
La 10�00–17�00, Su 10�00–14�45, La 
10�00–16�15, Ma 18�00–19�30
22�11�–4�12�2021
Katja Räikkälä
Tunteja 25, Kurssimaksu 35 €

Kurssin aikana valmistetaan muotoilta-
vasta betonista jouluaiheisia käyttö- tai 
koriste-esineitä� Muotoilubetoni on koos-
tumukseltaan kuin keramiikkasavi, mutta 
sitä ei tarvitse polttaa� Se kestää myös ul-
kona ja on kolme kertaa vahvempaa kuin 
tavallinen betoni� Muotoilubetonista voi 
muotoilla esimerkiksi joulupukin, kranssin, 
pukin tai lyhdyn ulos� Pinta maalataan 
sään ja kulutuksen kestävällä maalilla� 
Runkona voi käyttää joko styroksia, muo-
via, verkkoa tai lasipurkkeja� Infokerralla 
käymme läpi eri runkovaihtoehtoja, jotta 
jokainen osaa varautua oikeilla materi-
aaleilla� Opettajalta voi hankkia muotoi-
lubetonin, mosaiikit ja maalit� Lisätietoja 
Katja Räikkälä puh 044-3396000� Info ma 
22�11�, kurssi la-su 27�-28�11 ja la 4�1�

KUVATAITEET

1103102 Kuviskerho, yli 11-v.
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 16�30–18�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Vilhelmiina Mustajärvi
Tunteja 48, Kurssimaksu 94 €

Kerhossa piirretään, maalataan ja muo-
vaillaan ja kokeillaan erilaisia materiaaleja 
ja tekniikoita� Tule rohkeasti mukaan� 
Kurssimaksu sisältää materiaalit�

1103103 Lasten kesäkurssi, 7-12 V.
Keskustan koulu
Ma-To 10�45–14�15, Pe 10�45–13�30
6�–10�6�2022
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
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Ateljee tarjoaa omaa aikaa ja tilaa ke-
hittää omaa ilmaisua ja valitsemasi 
materiaalin hallintaa, esim� pastelli, ak-
varelli, akryyli, vesiliukoinen öljymaali� 
Voit kokeilla myös kollaasityöskentelyä 
tai helppoa linografiikkaa. Ateljeessa saat 
ohjausta omaan työskentelyysi olit sitten 
aloittelija tai pidemmälle edennyt� Ota 
omat välineet mukaan, opettaja ohjaa 
tarvittaessa hankinnoissa�
1103105 Sormet savessa

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
To 18�00–20�15
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Sari Kuusikko
Tunteja 72, Kurssimaksu 124 €

Keramiikkapajassa voit valmistaa erilaisia 
esineitä savesta käyttäen käsinrakennus-
tekniikoita� Lisäämme pintoihin väriä tuo-
vat lasitteet� Toteuta oma idea� Tullessa ei 
tarvitse osata mitään, ohjauksella pääset 
hyvin alkuun� Opettaja ohjaa tarvikehan-
kinnoissa� Kurssimaksu sisältää saven-
polttomaksun�

Käsityökoulu Näppärän Syksyn satoa 
-näyttely Parkanon kirjastossa  

29.11.-10.12.
Kevätnäyttely Parkanon musiikkiopis-

tolla la 30.4. klo 12-16 ja su 1.5 klo 
12-17. 
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1103106 Kalligrafiaa luovasti
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
Ke 18�00–20�15
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Sirpa Mäenpää
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kalligrafia on kauniisti kirjoittamista. 
Kurssilla jatketaan myös perinteisen 
tekstauksen perehtymiseen, mutta uute-
na otamme tussi- ja sivellintekstauksen� 
Luomme oman aakkoston, käytämme 
paljon erilaisia värejä toteuttaaksemme 
luovasti hauskoja ja värikkäitä runotauluja 
ja haitarikirjoja sekä kalentereita� Kurssi 
sopii niin vasta-alkajille kuin jo kursseja 
käyneille� Opettajalta voi ostaa tarvittavat 
materiaalit� Tervetuloa�
1103107 Muotokuvamaalauksen  
verkkokurssi

To 18�00–19�30
9�9�–2�12�2021
Hannele Rosenbröjer
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Muotokuvan maalaaminen on ajatonta� 
Tämä kurssi antaa mahdollisuuden har-
joittaa ja kehittää omaa osaamista muo-
tokuvamaalarina� Verkkokurssi tarjoaa 
täydentävää osaamista sekä syventää 
väri- ja havaintotaitoa� Se tarjoaa innova-
tiivisen mahdollisuuden syventää ja laa-
jentaa tietotaitoa öljyvärimaalauksesta ja 
se säästää resursseja ajankäytössä sekä 
tilaratkaisuissa� Kurssin jälkeen osataan 
soveltaa kurssin sisältöä myös omassa 
taidetyöskentelyssä� Kurssi koostuu kah-
desta osiosta, muotokuvan maalaaminen 
valokuvasta sekä muotokuvan maalaami-
nen peilin kautta� Huomioi että lauantaisin 
on verkkotapaaminen� Opiskelijalla pitää 
olla omat materiaalit ja välineet, opettaja 
ohjaa hankinnoissa� Tervetuloa mukaan�

Kansalaisopistojen yhteisestä kurssi-
hausta löydät verkko- ja  

lähikursseja eri puolilta Suomea�
Kurssit ovat avoimia kaikille asuin-

paikasta riippumatta�
Hakukone löytyy osoitteesta https://

kurssit.kansalaisopistot.fi
Voit hakea verkkokursseja jättämällä 

Sijainti-kentän tyhjäksi
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1202201 Englannin keskusteluryhmä
Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 17�00–18�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Henna Nurmela
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Ryhmässä aktivoimme suullista kielitaitoa 
erityisesti pelien ja paritehtävien avulla� 
Tavoitteena on puhesujuvuuden lisäämi-
nen� Harjoittelemme rakenteita ja keskus-
telemme� Ryhmä sopii myös aloittelijoille�
8302202 Joogaa  
terveyden ylläpitämiseksi

Kihniön yhtenäiskoulu
To 18�00–19�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Satu Rantala
Tunteja 48, 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!
8301203 Vesijumppa A

Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Ma 18�00–18�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Heli Björn
Tunteja 24, Kurssimaksu 74 €

8301204 Vesijumppa B
Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Ma 19�00–19�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Heli Björn
Tunteja 24, Kurssimaksu 74 €

Vaihtelevia lihaskuntoliikkeitä koko kro-
palle, liikkuvuutta ja sykkeen nostoa 
unohtamatta�
8301205 Aquabic-vesikuntoilu  
ja vesijuoksu

Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Su 16�15–17�00
12�9�–5�12�2021, 16�1�–10�4�2022
Tarja Mantere
Tunteja 24, Kurssimaksu 74 €

Reipasta vesiliikuntaa musiikin parissa, 
jossa mukana vesijuoksu� Tehotreeni 
aerobisen liikunnan ja kuntoilun ystäville�
8301206 Vesikuntoilua ja  
-juoksua naisille

Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Su 14�15–15�00
12�9�–5�12�2021, 16�1�–10�4�2022
Tarja Mantere
Tunteja 24, Kurssimaksu 74 €

Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahdissa� 
Sopii kaikille kunnostaan huolehtiville�
8301207 Vesikuntoilua ja  
-juoksua miehille

Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Su 15�15–16�00
12�9�–5�12�2021, 16�1�–10�4�2022
Tarja Mantere
Tunteja 24, Kurssimaksu 74 €

Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahdissa� 
Sopii kaikille kunnostaan huolehtiville 
miehille
8301208 Seniorijumppa

Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 15�45–16�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022

Kurssitiedoissa on ilmoitettu koko 
vuoden tuntimäärä ja kurssimaksu. 

Koko vuoden mittaisten kurssien 
kurssimaksut laskutetaan lukukau-

sittain eli kahdessa erässä eli puolet 
syksyllä ja puolet keväällä.

Lyhytkurssit ja yhden lukukauden 
kurssit laskutetaan yhdessä erässä.
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lolajeihin mm� kori- ja lentopallo� Lisäksi 
tutustutaan kuntopiiri- / kuntosaliharjoitte-
luun ja lihasvenyttelyihin�
8301213 Mieletön tanssi

Muut, Kihniö
Pe 18�00–19�30
1�–29�10�2021
Satu Rantala
Tunteja 8, Kurssimaksu 20 €

Tule liikkumaan ja kokemaan rytmi kehosi 
kautta – tule kokemaan vapaus, jota et 
ehkä ole aiemmin kokenut� Unohdetaan 
säännöt, koreografiat ja mielemme vakiin-
tuneet tavat olla� Mieletön tanssi tarjoaa 
sinulle mahdollisuuden ilmaista sisintäsi 
vapaasti liikkeen kautta ja samalla luot 
myös syvempää yhteyttä omaan kehoosi� 
Kurssilla luodaan kehotietoisuuden tila, 
jonka avulla vapautetaan keho eritasoisil-
le rytmeille, vapaalle liikkeelle, jota kehosi 
tuottaa� Tanssin avulla tuet luovuuttasi ja 
todellinen olemuksesi pääsee esiin mie-
lenhallinnan takaa� Harjoitus vapauttaa 
myös stressihormoneita ja pidäteltyjä 
tunteita kehosta� Tanssitaitoa ei tarvita� 
Mukaan hikipyyhe, joustavat vaatteet 
(vaihtovaatteet), vesipullo�
8302201 Meditaatio

Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 19�00–20�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Henna Nurmela
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Rentouttava hyvän olon tunti, jossa pää-
set tutustumaan meditaatioon yksinker-
taisten harjoitteiden avulla� Tuntiin kuuluu 
niin meditaatioharjoitteita kuin syvären-
toutusta� Mukaan tarvitset jumppamaton, 
pari tyynyä ja halutessasi kevyen viltin� 
Päälle kannattaa laittaa mukavat, lämpi-
mät vaatteet, sillä osa tunnista vietetään 
lattialla makuuasennossa�

Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Venyttelyä ja kevyttä liikuntaa�
8301209 Kuntoliikunta

Linnankylän asema
Ti 17�00–17�45
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Terveysliikuntaa ja kunnon kohotusta 
reippaan musiikin tahdissa� Ota mukaan 
alusta ja iloinen mieli!
8301210 Aerobic ja  
ohjattu kuntosalitreeni

Kihniön yhtenäiskoulu
Ke 18�30–20�00
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Tarja Mantere
Tunteja 48, 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!
8301211 Aerobic-kuntoliikunta

Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 18�00–18�45
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Tarja Mantere
Tunteja 24, 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!
8301212 Äijäjumppaa varttuneemmil-
le miehille

Kihniön yhtenäiskoulu
To 18�00–19�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Jyrki Järventausta
Tunteja 48, Kurssimaksu 64 €

Kurssin aikana perehdytään erilaisiin pal-
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1102201 Salakapakka-
improvisaatioryhmä

Kihniön yhtenäiskoulu
Ke 18�00–20�15
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Henna Nurmela

Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €
Tällä kurssilla saat työkaluja spontaaniu-
teen, läsnäolon vahvistamiseen ja esiin-
tymisjännityksen purkamiseen� Teemme 
näyttelijäntyön ja improvisaation harjoit-
teita, jotka rentouttavat mieltä ja kehoa� 
Keskitymme esiintymisvarmuuteen ja 
oman ilmaisun löytämiseen ilon kautta! 
Salakapakka-improvisaatioryhmä keski-
viikkoisin klo 18-20�15 (3 tuntia) 
1106201 Kihniö100 elämäntarinakurssi

Kihniön yhtenäiskoulu
Ke 16�00–17�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Henna Nurmela
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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�
1106202 Värähtelyä väreistä aikuisille 
sunnuntaisin

Kihniön yhtenäiskoulu
Su 17�00–18�30
12�9�–5�12�2021, 16�1�–10�4�2022
Henna Nurmela
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kurssilla avaamme omaa luovaa ilmaisu-
amme kuvataiteen ja sanataiteen avulla, 
yhdistäen kuvallista ja toiminnallista työs-
kentelyä� Teemme yhteisöllistä taidetta 
ja jaamme kokemuksiamme tekemisen 
sivussa� Kurssi on suunnattu kaikille 
omasta luovuudesta kiinnostuneille, koke-
muksesta tai taitotasosta riippumatta�

3401201 Digitaidot hallintaan A
Kihniön yhtenäiskoulu
Ke 18�00–20�15
22�9�–24�11�2021
Raili Haapala
Tunteja 27, Kurssimaksu 35 €

3401202 Digitaidot hallintaan B
Kihniön yhtenäiskoulu
Ke 18�00–20�15
12�1�–16�3�2022
Raili Haapala
Tunteja 27, Kurssimaksu 35 €

Kurssilla käsitellään tietokoneen, tabletin, 
kameran ja puhelimen käyttöön liittyviä 
asioita� Aiheina esim� nettipalvelut, omien 
laitteiden asetukset ja sovellukset sekä 
valokuvien siirtäminen, käsittely ja pilvi-
tallennus� Kurssin sisältöä muokataan 
kurssilaisten toiveiden mukaan�
1104201 Kudotaan kaunista kotiin

Taitotalo Puumila
Ma 18�00–20�30
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Leena Pihlajamaa
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kurssit on tarkoitettu kaikille kudonnasta 
kiinnostuneille, myös vasta-alkajille� Ku-
dotaan erilaisia käyttö- ja sisustustekstii-
lejä�
1104202 Puutyöt

Kihniön yhtenäiskoulu
Ma 17�30–20�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Reijo Nevanperä
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €

Kehitetään kädentaitoja, suunnitellaan ja 
toteutetaan omia töitä�
1104203 Pussukat, kukkarokehyslau-
kut ja kassit

Kihniön yhtenäiskoulu
To 18�00–20�15
23�9�–25�11�2021
Marika Pitkänen
Tunteja 27, Kurssimaksu 35 €

Pussukat, kukkarokehyslaukut ja kassit, 
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uutta ja vanhaa materiaalia hyödyntäen 
Kurssilla tehdään kauneimmat pussukat 
ja kassit hyödyntäen niin uutta kuin van-
haa materiaalia� Nyt ideoimaan ystäville, 
sukulaisille joululahjoja� Opettajalta voi 
myös ostaa tarvikkeita� Kurssi pe-la 29�-
30�10� ja 12�-13�11�
1104204 Makramee

Kihniön yhtenäiskoulu
Pe 18�00–20�15, La 10�00–12�15
1�–16�10�2021
Niina Myllymäki
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla opetellaan makrameen perus-
solmuja, joiden avulla valmistetaan eri-
laisia makrameetöitä� Aikaisempaa koke-
musta ei tarvita� Viesti tarvikkeista tulee 
ennen kurssin alkua� Kurssi pe-la 1�-2�10� 
ja 15�-16�10�
1103201 Iltapäivän kuvataide

Kihniön yhtenäiskoulu
Ma 15�00–17�30
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Mervi Yli-Lankoski
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kuvataidekurssi vasta-alkajille sekä pi-
dempään harrastaneille� Työskennellään 
pääasiassa omia aiheita käyttäen� Halu-
tessaan voi tutustua uusiin tekniikoihin 
sekä taidenäyttelytoimintaan� Tervetuloa 
taiteilemaan!
1103202 Kuvataide

Kihniön yhtenäiskoulu
Ma 17�30–19�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Mervi Yli-Lankoski
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kuvataidekurssi vasta-alkajille sekä pi-
dempään harrastaneille� Työskennellään 
pääasiassa omia aiheita käyttäen� Halu-
tessaan voi tutustua uusiin tekniikoihin 
sekä taidenäyttelytoimintaan� Tervetuloa 
taiteilemaan!

1103203 Taidekurssi Luovat 7-12 v.
Kihniön yhtenäiskoulu
Ti 17�00–18�30
7�9�–30�11�2021
Mira Koskinen, Mervi Yli-Lankoski
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Lasten omalla taidekurssilla tutustutaan 
ja opastetaan uusiin tekniikoihin joko 
maalaten, piirtäen tai muuten luovasti 
kokeillen� Järjestämme yhdessä myös 
taidenäyttelyn� Jokainen pieni taiteilija: 
hyppää värikkääseen maailmaan, terve-
tuloa taiteilemaan! Materiaalimaksu 20 e/
lukukausi�
8302203 Luentosarja: Tie luonnolli-
seen hyvinvointiin

Taitotalo Puumila
Ma 18�00–20�30
1�–29�11�2021
Satu Rantala
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Luennolla tarkastelemme luonnollisen 
hyvinvoinnin luovaa kehää ja sen eri 
osa-alueita� Kehosi on fysiologinen koko-
naisuus ja sillä on tarpeensa joka päivä� 
Kurssilla opit mitä fyysinen kehosi tarvit-
see, opit miten voit itse vaikuttaa ja tukea 
kehosi tasapainoa omilla valinnoillasi, 
tiedät myös, mitkä asiat häiritsevät sitä� 
Tason 1 avainsanat: Ravinto, aktiivisuus-
uni, liike-rauhoittuminen� Luento ma 1�11� 
Taso 2 avainsanat: Oma voima, tietoi-
suus, mielijärjestelmä ja tunteet� Luento 
ma 15�11� Taso 3 avainsanat: Oman 
elämän hallinta, mielenrauha� Luento ma 
29�11� Kurssilla opiskelijan on mahdollista 
tehdä kartoitus omasta luovasta kehäs-
tään� Ota mukaan muistiinpanovälineet� 
Lisätietoja: facebook�com/saturan�luon-
taisterapia

Ilmoittautuminen alkaa  
pe 13.8.2021 klo 9.00 

https://opistopalvelut.fi/petaja 
tai 044 045 5510 tai 044 5800 520
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1201301 Suomen kielen  
alkeiden jatkokurssi

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
To 16�30–18�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Virpi Lohikoski
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkamme suomen opiskelua kirjasta 
Suomen mestari 1� Kurssin aihepiirit ovat 
lähellä aikuisen oppijan elämää� Myös 
kielioppia opiskellaan�
1201303 Suomen kielen jatkokurssi

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
Ma 17�00–18�30
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Virpi Lohikoski
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkamme opiskelua kirjasta Oma suomi 
2� Kurssi sopii opiskelijoille, jotka osaavat 
suomea jo melko hyvin, mutta haluavat 
sujuvoittaa suomen kieltään� Kurssilla 
puhutaan paljon, luetaan erilaisia tekstejä 
ja kerrataan tarvittaessa rakenteita� Ope-
tusta voi seurata myös verkossa�
1201306 Suomen kielen  
luku- ja kirjoitustaidon kurssi

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
Ma 18�30–20�00, Ke 18�30–20�00
6�9�–1�12�2021
Virpi Lohikoski
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kurssi kokoontuu kaksi kertaa viikossa 
maanantaisin ja keskiviikkoisin�
1203302 Destinations 4

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ke 17�00–18�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Anne Luomansuu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkamme englannin kielen opiskelua 

Destinations 4-kirjan kappaleesta 7� Al-
kuun kertaamme tarvittaessa aiemmin 
opittua� Kirjan teemoja ovat mm� hyvin-
vointi ja terveys, asuminen, ympäristö ja 
kierrätys� Opimme selviytymään englan-
nin kielellä erilaisissa arkielämään liittyvis-
sä tilanteissa� Opimme lisää rakenteita, 
laajennamme sanavarastoa ja kehitämme 
suullista osaamista� Paljon puhe- ja ään-
tämisharjoituksia� Kurssi sopii muutaman 
vuoden englantia opiskelleille ja kertaajil-
le� Welcome!
1203305 English on Tuesdays

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ti 17�00–18�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Anne Luomansuu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tällä kurssilla aktivoimme erityisesti 
suullista kielitaitoa niin arkipäiväisten 
kuin ajankohtaistenkin aiheiden parissa� 
Vahvistamme edelleen sanaston ja ra-
kenteiden osaamista sekä harjoittelemme 
englannin ääntämistä ja kuuntelua� Kurssi 
sopii englannin keskeiset perusrakenteet 
ja -sanaston hallitseville� Welcome!
1203306 Stepping Stones 3

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ma 17�00–18�30
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Anne Luomansuu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tervetuloa virkistämään ja syventämään 
englannin kielen taitoja Stepping Stones 
3- kirjan parissa�Jatkamme kappaleesta 
Stop 2� Kertaamme tarvittaessa aikai-
sempia kappaleita� Kirjan aihepiirejä ovat 
mm� maailman muuttuminen, matkustelu, 
talous ja rahankäyttö, tulevaisuus ja tek-
nologia� Kurssi sopii opiskelijoille, joille 
englannin keskeiset perusrakenteet ja ar-
kielämän tilanteisiin liittyvä perussanasto 
ovat jo tuttuja� Kehitämme erityisesti oma-
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kohtaista kielenkäyttöä ja käsittelemme 
myös ajankohtaisia aiheita� Myös uudet 
opiskelijat ovat tervetulleita�
1203307 Englannin alkeiden jatko  
päiväryhmä

Petäjä-opisto - Luokka 5
Ma 11�30–13�00
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Anne Luomansuu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkamme englannin kielen alkeiden opis-
kelua Destinations 1- kirjan kappaleesta 
9� Kertaamme tarvittaessa aiemmin 
opittua� Tämän jälkeen siirrymme Desti-
nations 2-kirjaan� Opimme selviytymään 
arkipäivän puhetilanteissa määränpää-
nämme käytännön kielitaito� Käymme läpi 
myös matkailuun liittyviä tilanteita� Run-
saasti puhe- ja ääntämisharjoituksia� Ete-
nemme rauhalliseen tahtiin� Kurssi sopii 
myös alkeiden kertaajille� Welcome!
1203308 Englantia keskipäivällä

Petäjä-opisto - Luokka 5
Ti 11�30–13�00
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Anne Luomansuu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tervetuloa opiskelemaan ja kertaamaan 
englannin kieltä rennosti rauhalliseen tah-
tiin� Aloitamme tarvittaessa aivan alkeista� 
Opimme selviytymään arkipäivän puheti-
lanteissa määränpäänämme käytännön 
kielitaito� Käymme läpi myös matkailuun 
liittyviä tilanteita� Kurssi sopii aloittelijoille 
ja kertaajille� Oppikirja Destinations 1�
1204302 Saksan alkeita

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ma 18�35–20�05
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Anne Luomansuu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tervetuloa oppimaan tai kertaamaan sak-
san kieltä Hallo! 1-kirjan parissa � Kirjan 
monipuolisten harjoitusten avulla opimme 
saksaa arkipäiväisissä ja matkailuun liitty-
vissä kielenkäyttötilanteissa� Tutustumme 

myös saksankielisten maiden kulttuuriin� 
Kurssi sopii vasta-alkajille ja kertaajille� 
Oppikirja Hallo! 1 � Herzlich Willkommen!
1205301 Ranskaa alkeista eteenpäin

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 220
Ke 18�35–20�05
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Anne Luomansuu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkamme ranskan kielen alkeiden opis-
kelua C’est parfait 1- kirjan parissa kpl 6 
eteenpäin� Alkuun kertaamme aiemmin 
opittua, joten aloittelijatkin ehtivät vielä 
mukaan� Harjoittelemme käyttämään 
ranskaa erilaisissa arkipäivän ja matkoilla 
tarvittavissa puhetilanteissa� Runsaasti 
ääntämisen harjoittelua� Tutustumme 
myös ranskalaiseen kulttuuriin� Sopii aloit-
telijoille ja kertaajille sekä kaikille ranskan 
kielestä kiinnostuneille� Bienvenue!
1206302 Venäjän alkeiden jatkokurssi

Kankaanpään Yhteislyseo, Lk 218
To 17�00–18�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Galina Luosalo
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kurssilla jatkamme tutustumista venäläi-
seen tapakulttuuriin ja elämänmenoon� 
Opimme uusia rakenteita ja sanoja sekä 
opimme toimimaan käytännön puhetilan-
teissa� Jatkamme opiskelua Mozno 1-kir-
jan parissa, alussa lyhyt kertaus� Kurssi 
sopii noin 2 vuotta venäjää opiskelleille tai 
vastaavat taidot omaaville�
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Ilmoittautuminen kursseille alkaa 
pe 13.8. klo 9.00

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

tai puhelimitse toimistoihimme niiden 
aukioloaikana ma-pe klo 9-15

044 5800 520 tai 044 045 5510
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1207301 Espanjaa alusta alkaen
Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
To 18�30–20�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Katriina Salminen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tule tutustumaan värikkääseen latin-
omaailmaan ja kieleen, jota puhuu äidin-
kielenään lähes 500 miljoonaa ihmistä! 
Ventana 1- kirjan avulla opitaan esittäy-
tymään, asioimaan kahvilassa ja ravin-
tolassa, kertomaan itsestä ja perheestä� 
Tekstit ja tehtävät ovat hyvin käytännönlä-
heisiä� Bienvenidos!
1207302 Espanjaa edistyneille

Kankaanpään Yhteislyseo, lk 217
To 17�00–18�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Katriina Salminen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkamme Ventana 4-kirjan kappalees-
ta 3� Aihepiirejä ovat hyvinvointi ja eri 
elämänvaiheet, yhteiskunta ja politiikka� 
Kulttuuria ja ajankohtaisia uutisiakaan ei 
unohdeta� Kurssi soveltuu useita vuosia 
espanjaa opiskelleille�
1207303 Espanja jatko 2

Kankaanpään Yhteislyseo, Lk 218
Ma 18�30–20�00
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Katriina Salminen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Matkaamme Ventana 3- kirjan alkukappa-
leista lähtien Panamericana -reittiä pitkin� 
Matkan varrella tutustumme alueiden 
kulttuureihin� Matkailun lisäksi käsitellään 
mm� asumista ja liikuntaharrastuksia� 
Kieliopissa vahvistetaan menneen ajan 
aikamuotoja� Kurssi sopii espanjaa muu-
taman vuoden opiskelleille�

1207304 Espanja jatko 1
Kankaanpään Yhteislyseo, Lk 218
Ma 17�00–18�30
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Katriina Salminen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kurssilla jatketaan Ventana 1- kirjan 
kappaleesta 6� Alkukertauksen jälkeen 
opiskelemme mm� majoittautumiseen ja 
vapaa-aikaan liittyviä teemoja� Loppusyk-
systä siirrymme Ventana 2-kirjaan, jonka 
aihepiirejä ovat mm� hyvinvointi, arjen ru-
tiinit ja juhlat� Sopii noin vuoden espanjaa 
opiskelleille tai pohjatiedot omaaville�
1209302 Tukiviittomien kertausta  
verkkokurssina

Ke 17�00–19�15
27�10�–17�11�2021
Mervi Järvinen
Tunteja 14, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla kerrataan tukiviittomia� Kurssi 
sopii viittomien alkeet osaaville� Osallistu-
miseen tarvitaan kameralla, mikrofonilla 
ja nettiyhteydellä varustettu tietokone�

TIETOTEKNIIKKA

3401301 Eläkeliiton  
tietotekniikkakurssi

Petäjä-opisto - Luokka 5
Ke 12�00–13�30
8�9�–1�12�2021, 10�1�–6�4�2022
Minna Salmi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Harjoitellaan tietokoneen, älypuhelimen, 
ohjelmien ja nettipalveluiden käyttöä� 
Käytetään sähköpostia tehokkaasti yh-
distystoiminnassa� Kurssi järjestetään 
yhteistyössä Eläkeliiton Kankaanpään 
yhdistyksen kanssa�
3401302 Naisille nettiä nykyaikaisesti

Petäjä-opisto - Luokka 5
Ke 13�45–15�15
8�9�–1�12�2021, 10�1�–6�4�2022
Minna Salmi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kurssitiedoissa ilmoitettu koko vuoden 
kurssimaksut. Laskutus vanhaan ta-

paan lukukausittain, eli puolet syksyllä 
ja puolet keväällä.
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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�
3401303 Tietotekniikan alkeiskurssi A

Petäjä-opisto - Luokka 5
To 9�00–10�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
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�
3401304 Tietotekniikan jatkokurssi A

Petäjä-opisto - Luokka 5
To 9�00–10�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Minna Salmi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatketaan tietotekniikan harrastusta 
ryhmän toivomuksien mukaan� Soveltuu 
niille, jotka jo hallitsevat alkeet� Voi tuoda 
oman läppärin mukaan�
3401305 Tietotekniikan alkeiskurssi B

Petäjä-opisto - Luokka 5
Pe 9�00–10�30
10�9�–3�12�2021, 10�1�–8�4�2022
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�
3401306 Tietotekniikan jatkokurssi B

Petäjä-opisto - Luokka 5
Pe 10�30–12�00
10�9�–3�12�2021, 14�1�–8�4�2022
Minna Salmi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkoa alkeiskursseille� Soveltuu niille, 

jotka jo hallitsevat alkeet� Voi tuoda oman 
Windows 10 läppärin mukaan�
3401307 Tietotupa

Petäjä-opisto - Luokka 5
To 12�15–15�15
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Minna Salmi
Tunteja 96, Kurssimaksu 5 €

Tietotuvalta saa henkilökohtaista ohjausta 
ja neuvontaa tietokoneen, älylaitteiden 
ja nettipalvelujen käyttöön ja onglemati-
lanteisiin� Ajanvaraukset Kankaanpään 
toimistosta� Käyttömaksu 5e/45 min oppi-
tunti� Aikataulu: 12:30-13:15, 13:15-14:00 
ja 14:00-14:45�
3401310 Kirjaston digituki

Kankaanpään kirjasto
To 12�00–15�00
9�9�–2�12�2021, 10�1�–7�4�2022
Olli Ruohomäki
Tunteja 96, Kurssimaksu 5 €

Kirjaston digitointipisteessä voi siirtää 
tärkeät ja rakkaat muistonsa nykylaitteille 
sopivaa muotoon� Asiakirjat, paperiku-
vat, negatiivit, diakuvat, C-kasetit, VHS-
nauhat� Laitteita voi käyttää kirjaston 
aukioloaikoina itsekin, opastusta saa 
torstai-iltapäivisin klo 12-15� Opastusajan 
hinta 5€/45 min� Varaukset puhelimitse 
044 5800 522�
3401311 Android-älypuhelin

Petäjä-opisto - Luokka 5
Ma 18�00–20�15
13�–27�9�2021
Olli Ruohomäki
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Älypuhelin on nykyajan peruspuhelin ja 
Android sen yleisin käyttöjärjestelmä 
merkistä riippumatta� Mikäli haluat pe-
rustemput paremmin haltuun ja oppia 
uutta ominaisuuksista ja ohjelmista, tule 
ihmeessä tälle kolmen illan pikakurssille� 
Perusteista lähdetään, ota puhelimen 
lisäksi mukaan myös laturi�

39      



KankaanpääKankaanpää

40      
Ka

nk
aa

np
ää

HYVINVOINTI

8302301 Hyvän mielen ilta
Petäjä-opisto - Kahvihuone
Ti 16�30–18�00
2�–30�11�2021
Leila Leinonen
Tunteja 10, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla käsitellään ja keskustellaan hy-
vinvointiin liittyvistä erilaisista teemoista�
8302302 Äijäjooga

Kankaanpään kuntoutuskeskus
Ma 19�00–20�30
6�9�–28�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Varpu Turunen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Joogaryhmä miehille� Yksinkertaiset 
helpot liikkeet yhdistettyinä rauhalliseen 
hengitykseen pehmittävät jäykät ja kovat 
lihakset, notkistavat nivelet ja tekevät 
kankean selän liikkuvaksi� Joogaharjoi-
tukset auttavat hellittämään, keskittymään 
ja vapauttavat stressistä� Jokainen tekee 
harjoitusta oman kehon ehdoilla�
8302303 Kangasmetsän jooga A

Kangasmetsän koulu, liikuntasali
Ti 17�00–18�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Leila Liimu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tutustu joogaan yksinkertaisin, rauhalli-
sin harjoituksin� Saat myös perustietoa 
joogasta� Sopii kaikille, jotka ovat valmiita 
tutustumaan itseensä kokonaisuutena, 
hyväksymään lähtökohtansa ja tunnista-
maan mahdollisuutensa� Pukeudu läm-
pimään, joustavaan asuun� Mukaan oma 
alusta�
8302304 Kangasmetsän jooga B

Kangasmetsän koulu, liikuntasali
Ti 18�45–20�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Leila Liimu
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tutustu joogaan yksinkertaisin, rauhallisin 
harjoituksin� Saat myös perustietoa joo-

gasta� Sopii kaikille, jotka haluavat tutus-
tua itseensä kokonaisuutena, hyväksyä 
lähtökohtansa ja tunnistaa mahdollisuu-
tensa� Pukeudu lämpimään, joustavaan 
asuun� Mukaan oma alusta�
8302305 Tuolijooga

Petäjä-opisto - Kahvihuone
To 16�00–16�45
9�9�–5�12�2021, 10�1�–7�4�2022
Varpu Turunen
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Tuolijooga jatkuu vähän väljemmissä 
tiloissa� Tervetuloa mukaan!
8302306 Ashtangajooga

Venesjärvi, Maamiesseurantalo
Ti 18�00–19�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Teija Kalliomäki
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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� Annan 
mielelläni myös lisätietoja� Mukaan tarvit-
set itsesi ja joogamaton� Tervetuloa!
8302307 Arjen hyvinvointi

Petäjä-opisto - Luokka 5
Ti 18�00–20�15
21�9�–12�10�2021
Riitta Myllyaho
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Jokainen voi itse vaikuttaa omaan hyvin-
vointiinsa yksinkertaisilla asioilla, mutta 
ne pitää vain oivaltaa� Tehdään se yhdes-
sä� Kurssin teemoja: mielekäs tekeminen, 
uudet harrastukset, uni, rentoutuminen, 
lepo, ravinto, liikunta, hyötyliikunta, keho 
ja mieli, sosiaaliset suhteet, oman mielen 



Kankaanpää

Ka
nk

aa
np

ää

rauhoittaminen sekä ajatukset ja niiden 
kanssa työskentely� Kurssia voi seurata 
myös verkon kautta�
8302309 Juttu-tupa

Petäjä-opisto - Kahvihuone
Ma 13�00–15�00
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
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 yh-
teistyössä Petäjä-opisto ja Aivoliitto ry� 
Talo tarjoaa kahvit, tuokaa halutessanne 
kastamiset�
8302308 Meditaatio

Petäjä-opisto - Kahvihuone
Pe 15�30–16�35
10�9�–3�12�2021, 10�1�–1�4�2022
Pentti Hänninen
Tunteja 19,50, Kurssimaksu 25 €

Meditaatio on tietynlaista mielen harjoit-
tamista ja tietoisuuden tilan tavoittelua� 
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko�
8302310 Senioritanssi

Kangasmetsän koulu, liikuntasali
Ti 15�15–16�45
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Kaija Kivioja
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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! 

8302311 Hyvinvointia senioreille  
koronavuoden jälkeen

Petäjä-opisto - Kahvihuone
Pe 10�00–12�15
10�9�–1�10�2021
Leena Loukkaanhuhta ja Riitta Tähtinen
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla käsitellään hyvinvointia ja jaksa-
mista kuluttavan koronavuoden jälkeen� 
Sisältää luentoja ja toiminnallista osuutta� 
Teemoina liikunta ja luonto, mielen hy-
vinvointi, levon ja ravinnon merkitys sekä 
arjen selviytymiskeinoja�
8302312 Muistihäiriöt-luento

Petäjä-opisto – luokka 5
Ke 18�00-20�15
29�9�2021
Marja Kivimäki
Tunteja 3, Kurssimaksu 10 €

Johdanto kognitiiviseen neurotieteeseen 
ja tutkimusmenetelmien ydinalueisiin� 
Hermostollinen muotoutuvuus� Uuden 
oppiminen on parasta muistitreeniä�
Miksi työikäisen muisti pätkii� Hermoston 
plastisuus kognitiivisessa toiminnassa� 
Dementoivat sairaudet� Tiedonkäsittely ja 
työelämän kuormitus�
8301303 Korvaluoman kuntoliikunta

Korvaluoman kylätalo Kuhilas
To 18�00–18�45
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Sari Sammatti
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

TANSSI

1105303 Tanhuryhmä  
Pohjois-Satakunnan Purpuri

Veneskosken koulu
Su 18�00–19�30
12�9�–5�12�2021, 16�1�–10�4�2022
Kaija Kivioja
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Purpuri on vanha suomalainen häätans-
siesitys� Nyt tätä taitoa aletaan verestää 
kansalaisopiston kurssilla�
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Löydät Käsityökoulu Näppärän 
Kankaanpään ryhmien tiedot 

sivulta 13

TEATTERI

1102301 Aikuisten oikeesti
Kankaanpää-sali
Ti 18�00–20�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Jari Hiltunen
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Ryhmässä tutustumme teatteri-ilmaisun 
perusteisiin hauskojen harjoitusten avul-
la� Sinulla ei tarvitse olla kokemusta , 
asenne ratkaisee� Ryhmässä tehdään 
teatteriesitys keväälle 2022 �Teatteri on 
elämänmittainen harrastus ja sen voi 
aloittaa milloin vaan� Tervetuloa mukaan 
iloisen harrastuksen pariin�
1102302 Junioriteatteri

Kankaanpään keskustan koulu
Ti 16�00–17�30
7�9�–5�12�2021, 11�1�–5�4�2022
Jari Hiltunen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Ryhmässä harjoitellaan teatteri-ilmaisun 
perusteita� Teatteriharjoitusten , pelien ja 
leikin kautta vahvistamme vuorovaikutus-
taitoja, esiintymistaitoja, mielikuvitusta, 
heittäytymistä ennen kaikkea ryhmässä 
toimimista� Musiikki, liike-ilmaisu ovat 
vahvasti mukana toiminnassa� Ryhmä 
saa itse myös vaikuttaa toiminnan sisäl-
töön esimerkiksi mahdollisen esityksen 
valmistamiseen�
1102303 Nuorten teatteri-ilmaisuryhmä

Kankaanpääsali
Ke 18�00-19�30
8�9�-1�12�2021, 12�1�-6�4�2022
Jari Hiltunen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €’

SINÄ yläasteikäinen nuori olet tervetullut 
teatteri-ilmaisuryhmäämme� Mitään te-
atterialan kokemusta ei tarvita - asenne 
ratkaisee� Syvennymme teatteri-ilmaisuun 

useasta näkökulmasta: roolityöskentely, 
liike- ja tunneilmaisu, musiikki, tanssi� Tu-
tustumme myös ääni-ja valotekniikkaan, 
lavastukseen, puvustukseen ja maskee-
raukseen� Ryhmään mahtuu 14 nuorta� 
OLE NOPEA! Lisätietoja 040 523 6557

KÄDEN TAIDOT

1104301 Kankaista taitaen
Petäjä-opisto - Luokka 1
To 13�00–15�15
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Sari Stenberg
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

1104302 Kankaista taitaen
Venesjärven koulu
Ke 18�00–20�15
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Sari Stenberg
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kurssilla opitaan vaatteen valmistami-
seen tarvittavia taitoja, kuten kaavoitusta, 
kuosittelua, leikkaamista ja ompelua� Voit 
myös tuunata vanhoja vaatteita tai om-
mella sisustustekstiilejä�
1104303 Nypläys

Petäjä-opisto - Luokka 1
Ke 17�30–19�45
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Aino Santti
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

1104304 Nypläys
Laurin koulu, Ala-Honkajoki
Ti 18�00–20�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Aino Santti
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Aloittajat oppivat pitsinnypläyksen perus-
lyönnit ja -kuviot pienehköjen pitsitöiden 
avulla� Tavoitteena on oppia nyplätyn 
pitsin rakenne ja harjaantua soveltamaan 
opittua omiin töihin� Taitojen kasvaessa 
aiemmin opittua sovelletaan uusissa ja 
vaikeimmissa töissä kunkin opiskelijan 
taitotason ja oman valinnan mukaan� Ta-
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voitteena on saada kokonaiskuva pitsien 
tekniikasta ja erilaisista käyttökohteista� 
Opiskellaan pitsien viimeistely, kiinnitys 
ja hoito�
1104305 Kudonta

Venesjärvi, Maamiesseurantalo
To 18�00–20�15
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Tanja Pajala
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

1104306 Kudonta
Veneskosken koulu
Ma 18�00–19�30
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Tanja Pajala
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tule kutomaan mieltymyksesi mukaisia 
kodin sisustus- ja käyttötekstiilejä yh-
teisloimiin� Kurssi soveltuu myös aloitteli-
joille� Tervetuloa mukaan!
1104307 Kudonnan jatkokurssi

Korvaluoman kylätalo Kuhilas
Pe 14�00–16�15
10�9�–3�12�2021, 14�1�–8�4�2022
Tanja Pajala
Tunteja 72, 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

Petäjä-opisto - Luokka 1
Ti 18�00–20�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Titta Snellman
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Anna sisäisen värimaailmasi avautua, 
suunnittele, sommittele ja ompele tilkuista 
persoonallisia sisustustekstiilejä, asustei-
ta, koristeita ym� Kurssilla mahdollisuus 
myös ommella vaatteita omien toiveiden 
mukaan� Voit myös tuunata vanhoja fark-
kuja uusiokäyttöön�

1104309 Näppärä Seniori
Petäjä-opisto - Luokka 1
Ti 10�00–12�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Sari Stenberg
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Näppärä-senioreissa tutustutaan moni-
puolisesti kädentaitoihin� Tämän luku-
vuoden ohjelmassa on ompelua, makra-
meesolmeilua, kravattien tuunaamista 
sekä skräppäystä� Kurssi on suunnattu 
erityisesti työelämästä pois jääneille� 
Pohjavaatimuksia ei ole, riittää vain ko-
keilemisen halu ja innostunut mieli� Uudet 
opiskelijat tervetulleita mukaan! Materiaa-
limaksu peritään erikseen� Kurssin kello-
najat voivat muuttua�
1104310 Opi ompelemaan

Petäjä-opisto - Luokka 1
Ma 18�00–20�15
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Titta Snellman
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kurssilla on mahdollista opetella ompe-
lukoneen ja saumurin käyttöä� Voit val-
mistaa opettajan avustuksella toiveidesi 
mukaisia vaatteita� Ompelun erilaisia 
työtapoja ja vaiheita kertaamme töiden 
edistyessä�
1104312 Puikot heilumaan

Petäjä-opisto - Luokka 1
Ma 15�30–17�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Titta Snellman
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Voit tulla neulomaan kahvittelun ja rupat-
telun lomassa erilaisia neuletöitä, sukista 
villapaitoihin� Tule saamaan ja jakamaan 
ideoita sekä tarvittaessa saamaan myös 
opastusta työhösi�
1104313 Kahvipussitaidetta A

Petäjä-opisto - Luokka 1
Ke 13�30–16�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Leila Lepistö 
Tunteja 56, Kurssimaksu 64 €
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1104314 Kahvipussitaidetta B
Petäjä-opisto - Luokka 1
To 18�00–21�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
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�
1104316 Taidelasipaja

Petäjä-opisto
Ti 17�00–21�00
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
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 lasin 
lumoavaan maailmaan!

1104318 Entisöinti ja verhoilu A
Toimipaikka avoin
Ti 16�00–18�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Päivi Hieta
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kurssilla kunnostat omat huonekalut uu-
teen uskoon� Työn ohessa tulevat tutuiksi 
erilaiset pintakäsittely- ja verhoilumateri-
aalit sekä työkalut� Aiempaa kokemusta 
puun käsittelystä ei tarvita� Tule tutustu-
maan entisöinnin ja verhoilun kiehtovaan 
maailmaan� Lisätiedustelut verhoilijames-
tari Päivi Hieta/ p� 050 5929134�
1104319 Entisöinti ja verhoilu B

Toimipaikka avoin
Ti 18�30–20�45
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Päivi Hieta
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kurssilla kunnostat omat huonekalut uu-
teen uskoon� Työn ohessa tulevat tutuiksi 
erilaiset pintakäsittely- ja verhoilumateri-
aalit sekä työkalut� Aiempaa kokemusta 
puun käsittelystä ei tarvita� Tule tutustu-
maan entisöinnin ja verhoilun kiehtovaan 
maailmaan� Lisätiedustelut verhoilijames-
tari Päivi Hieta/ p� 050 5929134�
1104320 Entisöinti ja verhoilu

Korvaluoman kylätalo Kuhilas
Ke 18�00–20�15
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Päivi Hieta
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kurssilla kunnostat omat huonekalut uu-
teen uskoon� Työn ohessa tulevat tutuiksi 
erilaiset pintakäsittely- ja verhoilumateri-
aalit sekä työkalut� Aiempaa kokemusta 
puun käsittelystä ei tarvita� Tule tutustu-
maan entisöinnin ja verhoilun kiehtovaan 
maailmaan� Lisätiedustelut verhoilijames-
tari Päivi Hieta/ p� 050 5929134�
1104321 Puu- ja metallityöt

Pohjanlinnan koulu, tekn� työn luokka
To 18�00–20�15
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022

Päiväretki Tampereelle  
Suomen Kädentaidot -messuille 

Pe 12�11�2021 klo 8-16
Lähdemme yhteiskuljetuksella Kankaan-

päästä Parkanon kautta Tampereelle� 
Matkan hinta muotoutuu osanottajamää-
rän mukaan� Tarkemmat tiedot paikallis-
lehdissä lähempänä matkan ajankohtaa� 

Ilmoittautumiset Marita Mustakoski  
puh� 050 4068 053
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Mikko Koivisto
Tunteja 72, 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�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Tapio Mustajärvi
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kurssilla valmistetaan kodin käyttö- ja 
koriste-esineitä sekä entisöidään huo-
nekaluja� Kaikki puutöistä kiinnostuneet 
mukaan�
1104324 Klipsudesign

Petäjä-opisto - Luokka 1
Ke 13�30–16�30
15�9�–24�11�2021, 19�1�–30�3�2022
Leila Lepistö 
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Klipsuilu on yksi parhaimpia kierrätysta-
poja� Voit tehdä mitä erilaisempia töitä ko-
ruista laukkuihin, pussukoista vaatteisiin, 
sisustusjuttuja unohtamatta� Tervetuloa 
klipsuilemaan!
1104329 Lukkokehyskukkarot

Petäjä-opisto - Luokka 1
La 12�30–15�00
22�1�–2�4�2022
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�

1104325 Muotoilubetonin  
uudet mahdollisuudet

Petäjä-opisto
Su 10�00–17�00, La 10�00–17�00, Pe 
18�00–19�30, La 10�00–15�00
9�9�–2�10�2021
Katja Räikkälä
Tunteja 26, Kurssimaksu 35 €

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� Info to 9�9�, 
kurssi la-su 25�-26�9� ja la 2�10� Lisätieto-
ja Katja Räikkälä puh 044 339 6000
1104326 Islantilaiset /  
norjalaiset neuleet

Petäjä-opisto
La 10�00–12�15
18�9�–27�11�2021, 22�1�–2�4�2022
Leila Lepistö 
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €

Lähde sinäkin valmistamaan islantilaisit-
tain tai norjalaisittain neulottu lämpöinen 
villapaita, joka sopii monenlaisiin vapaa 
ajan harrastuksiin vaikkapa luontoretkille� 
Villapaidat ovat näyttäviä kädentöitä, jolla 
on vuosia eteenpäin käyttöä� Islantilai-
sissa ja norjalaisissa neuleissa on kauniit 
moniväriset kaarrokekuviot� Norjalaisissa 
on myös todella kauniita malleja suoral-
lakin hiha mallilla� Jos innokkuutta, voim-
me myös ryhmän kesken tehdä reissun 
lankakauppaan� Tervetuloa perinteisten 
neuleiden pariin!
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1104327 Luonnonsaippuakurssi
Petäjä-opisto - Kahvihuone
La-Su 10�00–16�30
13�–14�11�2021
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) (Tokmannilta on löytynyt 
oluiden läheltä) - 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 (esim� Life-kauppa) 
Opettajalta saa ostaa kookosrasvaa, olii-
viöljyä ja lipeää�
1104331 Laukkuja moneen menoon

Petäjä-opisto
Pe 17�30–20�30, La 10�00–14�00
28�1�–2�12�2022
Sari Stenberg
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla ommellaan erilaisia laukkuja, 
kasseja, pussukoita... Voit myös fiksata 
vanhan laukkusi uuteen ”uskoon”� Ma-
teriaalina kangas, nahka, paperinahka��� 
Opettajalta saa kaavat� Kurssi pe-la 28�-
29�1� ja 11�-12�2�
1104332 Luovaa kirjansidontaa: 
Ommelkansisidos

Petäjä-opisto - Luokka 4
Pe 17�30–20�00, La-Su 9�30–16�00
4�–6�2�2022
Tarja Rajakangas
Tunteja 19, Kurssimaksu 25 €

Ommelkansisidos on kirjansidos, joka 
avautuu todella hyvin nokkelan selkära-
kenteensa ansiosta� Se muistuttaa perin-
teistä kirjaa, mutta on hyvin kevytraken-
teinen ja lähes liimaton� Päällystyksessä 
voi käyttää kankaita, kluutteja, koristepa-
pereita ja ohutta nahkaa usealla tavalla 
yhdistellen� Kartonkikantinen sidos toimii 
parhaiten ohuehkoille kirjoille ja sopii lois-
tavasti esim� luonnoskirjaksi ja kalenteri-
muistikirjaksi� Ommelkansisidos eli Sewn 
boards binding on amerikkalaisen Gary 
Frostin 80-luvulla kehittämä sidos�
1104333 Hopeatyöpaja

Pohjanlinnan koulu, tekn� työn luokka
La-Su 9�30–16�00 12�–13�3�2022
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 € peritään kurssin aikana�
1104335 Ekoilukurssi

Petäjä-opisto
Ti 17�00–21�00, Ke 17�00–20�15
19�–20�4�2022
Leila Lepistö 
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Punomme pääsiäiseksi vessa- tai talous-
paperihylsyistä pieniä koreja, servettikorin 
tai kranssin� Töitä voi koristella värein, 
nauhoin tai helmin� Jokainen keräilee 
omat hylsynsä� Tervetuloa kierrättämään!
1104336 Betonimaailma

Petäjä-opisto
Ma 17�00–18�30, Pe 17�00–18�30, Ti 
17�00–21�00
25�–29�4�2022
Leila Lepistö 
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Muutamalla betonityöllä saat jo kummasti 
ilmettä etupihoille ja puutarhaasi� Betoni 
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1104340 Villatöitä
Petäjä-opisto - Luokka 1
La 10�00–14�45
26�3�–9�4�2022
Leila Leinonen
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

1104341 Risuista on moneksi
Petäjä-opisto - Luokka 1
La 10�00–17�00 23�4�2022
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 n� 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!

KUVATAITEET

1103308 Piirustuksen paja  
lapsille ja nuorille

Petäjä-opisto - Luokka 4
To 16�00–18�15
19�8�–2�12�2021, 13�1�–28�4�2022
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 90, Kurssimaksu 120 €

Pajassa tutustutaan piirtämisen eri tek-
niikoihin� Kokeillaan myös helppoa gra-
fiikkaa. Halutessasi voit painottua sinua 
kiinnostavaan piirtämisen lajiin� Tuetaan 
omaa ilmaisua ja kannustetaan luoviin 
ratkaisuihin� Toiminta on tutkivaa ja ko-
keilevaa� Tule rohkeasti mukaan yksin tai 
vaikka kaverin kanssa� Tarvittavat mate-
riaalit sisältyvät kurssimaksuun� HUOM! 
opetus alkaa jo elokuussa� Ilmoittaudu 
toimistoon 044 5800 520 tai paikan päällä

on kiva ja halpa materiaali työstää� Siihen 
voi yhdistää kierrätyksenkin, esim� vanhat 
lyhdyt ja korit� Tehdään valaen ruukkuja, 
tonttuja, kurpitsoja, kransseja��� Materiaa-
limaksu 5€ ja betonisäkki 6�50€� Kurssi 
ma-ti 25�-26�4 ja pe 29�4�Tervetuloa beto-
nimaailmaan mukaan!
1104337 Luonnonvärjäyksen perusteet
Muut

Pe 17�00–21�00, La-Su 10�00–17�00
10�–12�6�2022
Anu Pykäläaho
Tunteja 23, Kurssimaksu 35 €

Luonnon aarreaitta tarjoaa ekologisia 
raaka- aineita lankojen ja kankaiden vär-
jäyksen saloihin� Värjäämme villalankoja 
perinteisillä kasvivärjäykseen käytettävillä 
kasveilla� Sekä teemme värikokeiluja 
kankaaseen (bourettesilkki ja puuvilla)� 
Tarvikelistan saat ennen kurssin alkua� 
Opettajalla on myös pienimuotoinen va-
rasto� Tervetuloa luonnonvärien ihmeelli-
seen maailmaan!
1104338 Lasten kädentaitokerho

Venesjärven koulu
Ma 14�15–15�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Anu Pykäläaho
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Tervetuloa mukaan kädentaitokerhoon� 
Suunnittelemme yhdessä toimintaa en-
simmäisellä kerralla eli voit itse vaikuttaa 
toiminnan sisältöön� Teemme ainakin: 
käsitöitä, savitöitä, maalausta, askartelua, 
kollaaseja, luonnonvärejä ja paperimas-
saa� Kädentaidot kannattaa aina!
1104339 Rukkikehräyksen jatkokurssi

Petäjä-opisto - Luokka 1
Pe 18�00–20�15, La 10�00–15�30, La 
10�00–14�45 4�–19�3�2022
Leila Leinonen
Tunteja 19, Kurssimaksu 25 €

Tuo rukki ja kertaalleen kehräämiäsi 
lankoja sekä karstat ja villoja mukanasi� 
Kurssi pe-la 4�-5�3 ja 18�-19�3� Tervetuloa 
jatkamaan siitä mihin jäätiin!
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1103309 Lasten kesäkurssi, 7-12 v
Petäjä-opisto - Luokka 4
Ma-To 10�45–14�15, Pe 10�45–13�30
6�–10�6�2022
Anu Pykäläaho
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�
1103310 AIKKU - taiteen perusteita ai-
kuisille

Petäjä-opisto - Luokka 4
Ke 18�00–20�15
18�8�–1�12�2021, 12�1�–27�4�2022
Pia Haapala-Rauhaniemi, Harri 
Rauhaniemi
Tunteja 90, Kurssimaksu 104 €

Tässä ryhmässä pääset kokeilemaan 
tehtävien kautta erilaisia materiaale-
ja ja tekniikoita sekä tutustumaan ja 
työskentelemän taiteen eri osa-alueilla� 
Syyskaudella piirrämme ja maalaamme� 
Valmistamme myös sabluunoita paina-
miseen ja maalaamiseen� Opettaja ohjaa 
tarvikehankinnoissa� Huom: Opetus alkaa 
jo elokuussa� Ilmoittaudu toimistolle p� 
044 5800 520� Tervetuloa rohkeasti mu-
kaan yksin tai kaverin kanssa, et tarvitse 
aiempaa kokemusta�
1103312 Varttuneiden taidepaja

Petäjä-opisto - Luokka 4
Ti 13�30–15�45
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

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

1103313 Iltamaalarit
Petäjä-opisto - Luokka 4
Ti 18�15–20�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Pia Haapala-Rauhaniemi
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kurssi on tarkoitettu perustietoja piirus-
tuksen ja maalauksen aloilta hallitseville 
oppilaille� Syvennämme perustietojen ja 
-taitojen hallintaa akvarelli- ja akryylimaa-
lauksen alueilta� Työskentely on vapaa-
muotoista� Tervetuloa mukaan�
1103314 Ikonimaalaus

Petäjä-opisto - Luokka 4
To 18�30–20�45
9�9�–11�11�2021, 13�1�–7�4�2022
Päivi Hieta
Tunteja 54, Kurssimaksu 64 €

Opettelemme ikonimaalauksen alkeet, 
käytämme munatemperatekniikkaa ja 
maavärejä� Mahdollisuus tutustua myös 
aidolla lehtikullalla kultaukseen� Ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla opettaja 
opastaa tarvikehankinnoissa� Kokoontu-
minen on syyskaudella joka toinen viikko� 
1103315 Maalaa ja värjää  
kangasta ja lankoja

Petäjä-opisto - Luokka 4
La 10�00–16�00
18�9�–16�10�2021
Anu Pykäläaho
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Pääset kokeilemaan aurinkovärjäystä 
tekniikkana sekä värjäämään lankoja� 
Tavoitteena on tutustua tekniikkaan vär-
jäämällä kankaanpaloja siveltimellä ja 
sablonaa käyttäen� Kankaan kuivuttua 
voit jatkaa koristelemalla sitä eri pistoin 
värjätyillä langoilla� Voit suunnitella luovat 
toteutuksesi myös myöhempää käyttöä 
varten� Kokoontumispäivät 18�9�, 25�9�, 
16�10� Tervetuloa kokeilemaan�
1103316 Valmista itse vesivärisi

Petäjä-opisto - Luokka 4
La 10�00–16�00
2�10�2021

Löydät kuvataidekoulu Pisaman 
Kankaanpään kurssit sivuilta14-15
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Anu Pykäläaho
Tunteja 8, Kurssimaksu 20 €

Tule valmistamaan omat vesivärisi kas-
veista� Värit ovat käyttökelpoiset akvarel-
lityöskentelyyn sekä paperin sävyttämi-
seen� Muista kerätä kasveja etukäteen, 
esimerkiksi koivun lehdet, avokadon 
kuoret ja siemenet, vuorenkilven ruskeat 
lehdet�
1103318 Savea päiväaikaan

Petäjä-opisto - Luokka 2
Ma 13�00–15�15
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Leena Järvinen
Tunteja 72, 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 littyviä tekniikoita� Keramii-
kan polttomaksu sisältyy kurssimaksuun� 
Tarvikemaksu erikseen� Tervetuloa myös 
uudet oppilaat�
1103319 Hyvän mielen savipaja, alkeet

Petäjä-opisto - Luokka 2
Ma 18�00–20�15
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Leena Järvinen
Tunteja 72, 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!
1103320 Konkareitten savipaja

Petäjä-opisto - Luokka 2
To 18�00–20�15
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Leena Järvinen
Tunteja 72, 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!
1103326 Sinirinnan taidetuokio

Petäjä-opisto - Luokka 4
Ke 12�00–13�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 48, Kurssimaksu 94 €

Kehitetään katsomisen ja näkemisen 
taitoa oppilaan oma ajatusmaailma ja 
valmiudet huomioiden� Autetaan oppilasta 
muodostamaan havaintoja ja mielikuvia� 
Tunnit palvelevat harjaantumisen ohella 
myös virkistävänä taidetapahtumana� 
Materiaalit sisältyy kurssimaksuun�
1103327 Wirtaamon taidetuokio

Wirtaamo
To 12�00–13�30
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 48, Kurssimaksu 94 €

Kehitetään katsomisen ja näkemisen 
taitoa oppilaan oma ajatusmaailma ja 
valmiudet huomioiden� Autetaan oppilasta 
muodostamaan havaintoja ja mielikuvia� 
Tunnit palvelevat harjaantumisen ohella 
myös virkistävänä taidetapahtumana� 
Materiaalit sisältyy kurssimaksuun�
1103328 Ihanakallion taidetuokio

Petäjä-opisto - Luokka 4
Ti 12�00–13�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Harri Rauhaniemi
Tunteja 48, Kurssi+materiaalimaksu 94€

Kehitetään katsomisen ja näkemisen 
taitoa oppilaan oma ajatusmaailma ja 
valmiudet huomioiden� Autetaan oppilasta 
muodostamaan havaintoja ja mielikuvia� 
Tunnit palvelevat harjaantumisen ohella 
myös virkistävänä taidetapahtumana� 
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun�
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1301301 Vanhat valokuvat
Kankaanpääsalin aulakahvila
To 12�00-14�15
Anu Forss
Tunteja 24, Ei kurssimaksua

Valokuvien tunnistamistapahtu-
mat jatkuvat väljemmissä tiloissa 
Kankaanpääsalin aulan kahviossa� 
Kokoontumiset syksyllä 9�9� 30�9� 
4�11� 9�12� ja keväällä 13�1� 17�2� 
24�3� 7�4�
1304301 Kankaanpää-akatemia

Petäjä-opisto - Kahvihuone
Ma 15�30–17�00
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Olli Ruohomäki
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Maanantai-iltapäivän keskusteluryhmässä 
puheenaiheita nousee ajankohtaisista 
ilmiöistä, maailman tapahtumista sekä 
yhteisestä lukukirjasta� Syyskauden luku-
kirja on Juha Pihkalan ja Esko Valtaojan 
Elämän merkityksen jäljillä�
7198301 Kotipuutarhan syysvinkit

Petäjä-opisto - Kahvihuone
La-Su 10�00–15�15
18�–19�9�2021
Marko Ahola
Tunteja 14, Kurssimaksu 25 €

Kurssi sisältää teoria ja käytännön osuu-
det; Teoriatunnin aiheet: Marjapensaiden 
ja hedelmäpuiden hoitotyöt; Kasvu-
vyöhykkeet, maanparannus, lannoitus, 
katteet, kasvinsuojelu, kasvitaudit, tuho-
laiset, istutus, lisäys, leikkaus� Käytännön 
leikkaukset opettajan valitsemassa koh-
teessa tai kurssilaisen kotipuutarhassa�

7198302 Laatikkoviljelyn ilta
Petäjä-opisto
Ti 17�00–20�00, 28�9�2021
Marko Ahola
Tunteja 4, Kurssimaksu 10 €

Laatikkoviljely säästää selkää ja se ei 
vaadi suurta tilaa kotipuutarhassa tai 
palstalla� Puutarhakurssilla käymme läpi 
mm� laatikkoviljelmän perustaminen, 
sopivat kasvit, lannoitus, kasvinsuojelun, 
kastelu,jne� Käytännöllinen kurssi, jossa 
kasataan kasvulavalaatikko, lisätään 
puutarhamulta ja kylvetään eri kasvien 
siemenet� Jos kurssille ilmoittautuvalla on 
sopiva paikka tarjota, voimme kokoontua 
siellä� Ota mukaan muistiinpanovälineet, 
valpas mieli ja pukeudu sään mukaan�
7198303 Suunnittele oma pihasi

Petäjä-opisto - Kahvihuone
La-Su 10�00–16�30
19�–20�2�2022
Marko Ahola
Tunteja 16, Kurssimaksu 25 €

Teoriatunneilla käymme läpi seuraavat 
aiheet: Kasvuvyöhykkeet, maanparannus, 
katteet, reunakasvit, vesiaiheet, laatoitus, 
valaistus, aidanteet, aidat, muurit, jne� 
Oman unelmapihan suunnittelu / piirtämi-
nen opettajan avustuksella A3 valkoiselle 
paperille ja valmiin suunnitelman piirtämi-
nen A3 millimetripaperille� Tarvitset mu-
kaan asemapiirroksen tontistasi�

Kurssitiedoissa on ilmoitettu koko 
vuoden tuntimäärä ja kurssimaksu. 

Koko vuoden mittaisten kurssien 
kurssimaksut laskutetaan kahdes-

sa erässä eli lukukausittain eli puolet 
syksyllä ja puolet keväällä.

Lyhytkurssit ja yhden lukukauden 
kurssit laskutetaan yhdessä erässä.

Petäjä-opiston kevättapahtuma 
Kankaanpäässä uudella  

opistotalolla (Jämintie 2C) 
la-su 23.-24.4. klo 12-16.
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1201401 Suomen kielen alkeita
Honkajoen yhtenäiskoulun uudisraken-
nus, lk Pappila
Ke 17�00–18�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Galina Luosalo
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €
Opiskellaan suomen kielen alkeita� 
Kurssi sopii erityisesti venäjänkielisille 
opiskelijoille� Oppikirjana Suomen mes-
tari 1�

1201402 Työpaikkasuomea
Isokasken tila
To 15�00-16�30
9�9�-2�12�2021, 13�1�-7�4�2022
Galina Luosalo
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €
Opiskellaan suomen kieltä jossa pääpai-
no on työpaikalla tarvittava työpaikka-
sanasto� Kurssilla apukielenä on venä-
jän kieli�

8301402 Senioritanssi
Honkala
Ma 17�30–19�00
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Kaija Kivioja
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €
Senioritanssit on suosittu liikuntala-
ji joka sopii hyvin varttuneelle väelle� 
Senioritanssit parantaa muistia, koordi-
naatiokykyä ja tasapainoa sekä on mu-
kavaa sosiaalista yhdessäoloa� Sinun 
ei tarvitse osata ennestään tanssia ja 
voit tulla mukaan yksin tai parin kanssa� 
Tervetuloa mukaan!

8301403 Joogaryhmä
Puukoulu
Su 17�00–18�30
12�9�–5�12�2021, 10�1�–10�4�2022
Hilla Saarinen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €
Kurssi kaikille joogasta kiinnostuneille� 
Yksinkertaisiin liikkeisiin opetellaan yh-
distämään hengitys ja näiden avulla li-
sätään liikkuvuutta lihaksiin ja selkäran-
kaan� Opetellaan kykyä rentoutua�

8301401 Tuolijumppa
Honkala
To 16�30–17�15
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Sari Heinola
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €
Tuolijumppa sisältää kevyttä rauhallista 
jumppaa ja venyttelyä rauhalliseen tah-
tiin� Tervetuloa!

8301404 Kuntojumppa Honkalassa
Honkala
To 17�30–18�15
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Sari Heinola
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €
Syksyllä ollaan ulkona aina sään salli-
essa� Jumpataan apuvälineillä ja ilman, 
myös kuntopiirejä� Aloitellaan kevyem-
min ja lisäillään tehoja kunnon kasva-
essa� Kaikki liikkeet voi toteuttaa oman 
kuntotasonsa mukaisesti� Tarvitset mu-
kaan vain juomapullon ja reippaan mie-
len�

Honkajoen kevätnäyttely  
monitoimitalo Honkalassa  

su 24.4.2022 klo 10-17

Honkajoen kurssitarjonta on pidetty 
tässä esitteessä omana kokonaisuu-

tenaan jotta ne löytyvät helposti.
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1104402 Kankurien kudonta
Honkajoen kauppakulma
Ke 18�00–20�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Tanja Pajala
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €
Tehdään kangaspuilla erilaisia tekstiile-
jä kotiin kurssilaisten toiveiden ja tarpei-
den mukaan�

1104403 Lauhalan kudonta
Lauhala ent� Interkorin toimistotilat
Ti 17�00–19�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Soile Luoma
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €
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 yhtenäiskoulun uudisraken-
nus lk Jouhimaa
Ti 18�00–20�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Sari Heinola
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €
Ommellaan uutta ja tuunataan vanhaa� 
Voit ommella vaatteita, verhoja ym� si-
sustukseen liittyvää, kukkaroita, kasse-
ja, tyynyjä jne�

1104407 Tikkuiirat
Honkalanmäki, puutyötilat
Ti 14�00–16�15
14�9�–23�11�2021, 18�1�–29�3�2022
Leila Lepistö 
Tunteja 36, Kurssimaksu 42 €
Kokoonnutaan ompeluseurojen tyyliin 
erilaisia käsitöitä tehden� Siinä voi to-
teuttaa itseään, oppia uutta ja tuntea on-
nistumisen iloa� Ryhmässä neulotaan, 
virkataan, ommellaan, tildataan, korja-
taan vanhaa ja kierrätetään� Myöskin 
kahvipussit ovat mukana� Uutuutena kir-
joklipsuilu ja silmäpakodesign!

1104408 Posliininmaalaus
Honkajoen lukio, vanha rakennus
To 17�30–20�30
9�9�–2�12�2021, 10�1�–7�4�2022
Heljä Jalaja
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €
Posliininmaalauksen harrastuspiiri jat-
kuu entiseen malliin� Tervetuloa jatka-
maan tai aloittamaan aivan alkeista�

1104409 Taidelasipaja
Honkalanmäki, puutyötilat
Ma 17�00–21�00
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Leila Lepistö 
Tunteja 70, Kurssimaksu 84 €
Tällä jatkokurssilla tutustumme kupari-
folio-, lyijykisko-, lasinsulatus- ja kaiver-
rustekniikoihin� Mosaiikki on oma mie-
lenkiintoinen maailmansa� Kurssi so-
pii sekä aloittelijoille että konkareille� 
Kierrätys myös onnistuu lasissa mai-
niosti� Materiaalimaksu 15€ uunimaksut 
käytön mukaan�

1104410 Puu- ja metallityöt
Honkalanmäki, puutyötilat
To 18�00–21�00
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Raimo Saarinen
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €
Puu- ja metallityöt jatkuvat�

Ilmoittautuminen alkaa  
pe 13.8. kello 9.00

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

niiden aukioloaikana ma-pe 9-15
044 5800 520 tai 044 045 5510

Löydät Kuvataidekoulu Pisaman  
Honkajoen kurssit sivuilta 15-16
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1206501 Venäjän alkeiden jatkokurssi
Pomarkun yhteiskoulu
Ti 17�00–18�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Galina Luosalo
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Jatkamme venäjän alkeiden opiskelua ja 
aiemmin opitun kertaamista� Kurssi sopii 
kyrilliset aakkoset hallitseville�
8302501 Luonnollinen hyvinvointi

Hyvinvointikeskus Rinnetupa
Ma 18�00–21�00
27�9�–11�10�2021
Satu Rantala
Tunteja 12, Kurssimaksu 25 €

Kurssilla tarkastelemme luonnollisen 
hyvinvoinnin luovaa kehää ja sen eri 
osa-alueita� Kehosi on fysiologinen koko-
naisuus ja sillä on tarpeensa joka päivä� 
Kurssilla opit mitä fyysinen kehosi tarvit-
see, opit miten voit itse vaikuttaa ja tukea 
kehosi tasapainoa omilla valinnoillasi, 
tiedät myös, mitkä asiat häiritsevät sitä� 
Tason 1 avainsanat: Ravinto, aktiivisuus-
uni, liike-rauhoittuminen� Luento ma 1�11� 
Taso 2 avainsanat: Oma voima, tietoi-
suus, mielijärjestelmä ja tunteet� Luento 
ma 15�11� Taso 3 avainsanat: Oman 
elämän hallinta, mielenrauha� Luento ma 
29�11� Kurssilla opiskelijan on mahdollista 
tehdä kartoitus omasta luovasta kehäs-
tään� Ota mukaan muistiinpanovälineet� 
1101501 Pelimannipiiri

Pomarkun yhteiskoulu, musiikkiluokka
Ti 17�00–18�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Henry Raukola
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

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

1101502 Musiikkileikkikoulu
Hyvinvointikeskus Rinnetupa
Ma 14�00–14�45
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Anne Kasittula
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Ryhmä on tarkoitettu alle 6-vuotiail-
le� Ryhmässä musisoidaan yhdessä 
vanhempien, kummien tai vaikka iso-
vanhempien kanssa� Musiikin iloa! Tuo 
lapsesi nauttimaan rytmeistä ja leikeistä� 
Loruttelemme ja laulamme� Tutustumme 
ja soitamme rytmisoittimia� Tanssimme 
ja liikumme musiikin tahdissa� Muskari 
tarjoaa elämyksiä, positiivisia musiikin 
kokemuksia ja lämmintä yhdessäoloa� 
Sisaralennus: ensimmäinen sisar 25%, 
seuraavat 50% kurssimaksusta�
1101503 Iloinen musapaja

Pomarkun kirkonkylän koulun musiikkilk�
Ke 15�30–17�00
7�9�–30�11�2021, 10�1�–5�4�2022
Jari Hiltunen
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Musapajassa voit tutustua erilaisiin 
instrumentteihin ja opit soittamaan 
ryhmässä� Perusopetusta saat 
Ukulelessa kitarassa bassossa ja  
lyömäsoittimissa� Ryhmäsoitto  laulu 
ja iloinen tekeminen ovat pääosassa� 
Sopii loistavasti aloittelijoille�

Kurssitiedoissa on ilmoitettu koko 
vuoden tuntimäärä ja kurssimaksu. 

Koko vuoden mittaisten kurssien 
kurssimaksut laskutetaan lukukau-

sittain eli kahdessa erässä eli puolet 
syksyllä ja puolet keväällä.

Lyhytkurssit ja yhden lukukauden 
mittaiset kurssit laskutetaan yhdes-

sä erässä.
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3401501 Pomarkun digituki
Pomarkun kunnankirjasto
Ma 12�00–15�45
6�9�–18�10�2021
Minna Salmi
Tunteja 30, Ei kurssimaksua

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
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Tapio Mustajärvi
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Puutyöpiirissä tehdään pienimuotoisia 
puutöitä omien suunnitelmien mukaan�
1104503 Tikkuiitat

Pomarkun yhteiskoulu, kuvaamat�lk�
To 14�00–17�00
9�9�–5�12�2021, 10�1�–7�4�2022
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�

1104504 Honkakosken kudonta
Honkakosken koulu
Ti 13�00–14�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Tanja Pajala
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

Kurssilla suunnitellaan yhdessä ja toteu-
tetaan monipuolisia sisustustekstiilejä�
1104505 Kirkonkylän kudonta

Pomarkun yhteiskoulu
Ma 15�00–17�15
6�9�–29�11�2021, 10�1�–4�4�2022
Tanja Pajala
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kerrataan aluksi kangaspuiden käyttöä - 
loimen luontia, kankaan rakentamista ja 
perussidoksia� Kudottavat kankaat suun-
nitellaan yhdessä ryhmän kanssa�
1104506 Pomarkun savipaja

Pomarkun teknisen työnlk�
To 17�00–19�15
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Anne Siltanen
Tunteja 72, Kurssimaksu 124 €

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 tarvitse aiempaa kokemusta 
savitöistä vain kiinnostus aiheesta riittää� 
Polttomaksut 40 € sisältyvät kurssimak-
suun�

Tällä QR-koodilla pääset 
kätevästi selaamaan  
kurssitarjontaa ja voit 
myös ilmoittautua netissä

Ilmoittautuminen kursseille alkaa  
pe 13.8. kello 9

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

niiden aukioloaikana ma-pe 9-15
044 5800 520 tai 044 045 5510
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1104507 Nuorten savipaja
Pomarkun teknisen työnlk�
To 15�15–16�45
9�9�–5�12�2021
Anne Siltanen
Tunteja 24, 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� Kurssimaksu sisältää saven ja 
polttomaksut�
1104508 Emalointia kuparille

Pomarkun teknisen työnlk
Pe 17�00-20�00, La-Su 10�00-15�15
1�-3�10�2021
Anne Siltanen
Tunteja 18, Kurssimaksu 25 €

Kaunista lasin hehkua ja mahtavia värejä 
emaloimalla! Muotoillaan kuparilevyistä 
haluttu muoto: taulu, kaulakoru, korvik-
set, tuikkualusta tai jokin muu koriste- tai 
taide-esine� Tehdään harjoituksia eri 
emaloinnin tekniikoilla� Kurssilla ei tarvita 
aikaisempaa kokemusta emaloinnista�

1103501 Tiistaiateljee
Pomarkun yhteiskoulu, kuvaamat�lk�
Ti 18�00–20�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Ateljee tarjoaa omaa aikaa ja tilaa kehit-
tää omaa ilmaisua ja valitsemasi mate-
riaalin hallintaa, esim� akvarelli, akryyli, 
vesiliukoiset öljyt, keramiikka� Voit kokeil-
la myös kollaasityöskentelyä ja syväpai-
nografiikkaa, opettaja tuo prässin. Omat 
materiaalit mukaan, opettaja avustaa 
tarvittaessa hankinnoissa� Tervetuloa!
1103502 Lasten kuvataidekerho, yli 7v.

Pomarkun yhteiskoulu, kuvaamat�lk�
Ti 15�30–17�00
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Harri Tapio Rauhaniemi
Tunteja 48, Kurssi+materiaalimaksu 94€

Leikinomaisesti tutkimme, kokeilemme ja 
havainnoimme lapsen omaa lähiympäris-
töä taiteen keinoin� Kokeilemme erilaisia 
kuvataiteen toteuttamistapoja kuten 
piirrämme, maalaamme, muovailemme� 
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun� Tule 
mukaan�

Petäjä-opiston keramiikkaryhmän 
näyttely Pomarkun kirjastossa 

2.-30.8.2021
Avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Lisäksi esillä ryhmän opettajan 

Anne Siltasen emalitöitä.
Tervetuloa!
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8301702 Tuolijumppa ikäihmisille
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ti 15�30–16�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Anne Kokko 
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

1105701 Kansantanssi
Sampola
Pe 19�00–20�30
3�9�–26�11�2021, 4�2�–6�5�2022
Jaana Korpi
Tunteja 48, Kurssimaksu 52 €

8301704 Tehojumppa
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ma 18�00–18�45
9�8�–22�11�2021, 17�1�–9�5�2022
Tiina Huhtala
Tunteja 29, Kurssimaksu 40 €

8301705 Kahvakuula
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ke 18�00–18�45
11�8�–24�11�2021, 19�1�–4�5�2022
Tiina Huhtala
Tunteja 29, Kurssimaksu 40 €

1101702 Musiikkileikkikoulu
Karviatalo
Ti 11�00–11�45
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Anne Kasittula
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

Ryhmä on tarkoitettu alle 6-vuotiail-
le� Ryhmässä musisoidaan yhdessä 
vanhempien, kummien tai vaikka iso-
vanhempien kanssa� Musiikin iloa! Tuo 
lapsesi nauttimaan rytmeistä ja leikeistä� 
Loruttelemme ja laulamme� Tutustumme 
ja soitamme rytmisoittimia� Tanssimme 
ja liikumme musiikin tahdissa� Muskari 
tarjoaa elämyksiä, positiivisia musiikin 
kokemuksia ja lämmintä yhdessäoloa� 
Sisaralennus: ensimmäinen sisar 25%, 
seuraavat 50% kurssimaksusta�

1203702 Englannin uusalkeet jatko
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 

Ti 17�00–18�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Seija  Virkkala
Tunteja 48, Kurssimaksu 64 €

Arkipäivän sanastoa, rakenteita ja puhu-
misen harjoittelua tavallisimmissa vies-
tintätilanteissa� Käytännön läheistä kieltä 
alkeiden kertaukseen kaiken unohtaneille� 
Käytämme oppikirjaa Everyday English 
3 - Englantia aikuisille� Kirjan avulla ope-
tellaan lisää englannin kielen perusraken-
teita sekä laajennetaan jokapäiväisessä 
kielenkäytössä ja matkailutilanteissa tar-
vittavaa sanavarastoa� Everyday English 
-kirjasarja etenee perusasioita käsitellen, 
joten opiskelu onnistuu, vaikka edelliset 
osat eivät olisi ennestään tuttuja� Wel-
come old & new students! Everyday Eng-
lish 3 - Englantia aikuisille, Anni Holopai-
nen & Christine Silventoinen (ISBN978-
951-1-34921-1, Finn Lectura)
1201704 Курсы финского языка 
Suomen kielen kurssi
Karvian yhtenäiskoulu, opinpolku
День и время: Суббота: 12.00-13.30 
Осенний период: 11.9.-05.12.2021
Весенний период: 15.1.-09.4.2022
Преподаватель: Светлана Панфилова
48 учебных часов, oплата: 52€
Запись на курс с 13.8.2021, 9.00
Время проведения курса можно 
обсудить дополнительно!
8301701 Helppo ja kevyt jumppa

Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ti 16�30–17�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Anne Kokko 
Tunteja 24, Kurssimaksu 35 €

K A R V I A
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1101701 Puhallinorkesteri
Karvian alakoulu
Ti 18�15–20�30
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Ville Katajamäki
Tunteja 72, 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
To 12�00–14�15
16�9�–5�12�2021, 10�1�–7�4�2022
Leena Koivula
Tunteja 72, 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
Ma 15�30–17�00
13�9�–5�12�2021, 10�1�–4�4�2022
Leena Koivula
Tunteja 48, 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
Ma 17�00–18�30
13�9�–5�12�2021, 10�1�–4�4�2022
Leena Koivula
Tunteja 48, 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�
1102704 Nuorisoteatteri yli 12v

Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo
Ma 18�30–20�00
13�9�–5�12�2021, 10�1�–4�4�2022
Leena Koivula
Tunteja 48, 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
Su 18�30–21�00
12�9�–5�12�2021, 16�1�–10�4�2022
Leena Koivula
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti sun-
nuntaisin� Ensi-illan lähestyessä useam-
minkin� Esitykset keväällä 2021�
1102706 Improvisaatioviikonloppu-I

Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo
La 15�00–21�00, Su 9�00–16�00
25�–26�9�2021
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 luonnossa kelin mukaan suolla 
tai kodassa�

Kurssitiedoissa on ilmoitettu koko 
vuoden tuntimäärät ja kurssimaksut.

Koko vuoden mittaiset kurssit lasku-
tetaan kahdessa erässä eli puolet 

syksyllä ja puolet keväällä
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1102707 Improvisaatioviikonloppu-II
Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo
La 15�00–21�00, Su 9�00–16�00
23�–24�10�2021
Ohjaajat: Leena Koivula ja Tiina-Kaisa 
Aro-Heinilä
Tunteja 15, Kurssimaksu 25 €

Kurssi aloitetaan katsomalla Tupateatterin 
Ei meidän äiti näytelmä Harrastekes-
kuksessa� Esityksen jälkeen kurssilaiset 
keskustelevat näyttelijöiden kanssa ja 
vaihtavat mielipiteitä ja kokemuksia teat-
terin tekemisestä� Su jatkuu rentoutus-
harjoituksilla, puhe- äänenkäyttö ja hen-
gitysharjoituksiin perehtyen� Jatketaan 
ed�kurssilla aloitettujen improvisaatioiden 
parissa� Majoitus ja ruokailumahdollisuu-
det samoin, kuin viimeksi illanviettoineen
1102708 Pisamien teatteripaja

Karviatalo
La 12�00–15�00
11�9�–12�11�2021
Mirva Valkama
Tunteja 28, Kurssimaksu 42 €

Ryhmä yli 10-vuotiaille lyhytnäytelmän 
teosta innostuneille lapsille� Suunnitellaan 
ja toteutetaan n� 15-30min kestävä lyhyt-
näytelmä, jolla osallistutaan Willin Kansan 
tilateatterikatselmukseen� Katselmuksen 
teema on tänä vuonna ”Lähellä”� Ko-
koontumiset lauantaisin klo 12-15� Torstai 
11�11� kenraali klo 17-19� Esitys 12�11�
1104702 Puutyö ja koristeveisto

Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ke 17�30–20�45
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Pekka Kuhna
Tunteja 96, Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttö-
esineitä�
1104703 Keramiikka

Karvian alakoulu
Ti 17�30–21�15
31�8�–30�11�2021, 11�1�–12�4�2022
Tarja Mantila
Tunteja 70, 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
7�9�–7�12�2021, 18�1�–19�4�2022
Heljä Jalaja
Tunteja 70, Kurssimaksu 84 €

Tervetuloa uudet ja jatkavat posliinin 
maalaajat�
1104705 Kahvipussitaidetta

Karviatalo
Ti 14�00–16�15
7�9�–30�11�2021, 11�1�–5�4�2022
Leila Lepistö 
Tunteja 39, Kurssimaksu 52 €

Kasseja, mummolaukkuja, koruja, koreja, 
puukoreja, pannunalusia, tarjottimia, jout-
senia, joulukuusia, kaitaliinoja��� Malleja 
ompelukoneella tai ilman, perinteisesti 
tai nykypäivän mukaisesti� Opettajalla 
runsaasti omia kuviomalleja ja tekniikoi-
ta, joissa kuviot kohdistetaan� Kuvioitten 
kohdistaminen antaa uutta ulottuvuutta 
kahvipusseiluun� Tämän päivän kahvipus-
sityöt ovat näyttäviä taiteellisia luomuksia� 
Kurssilla on halutessa mahdollisuus teh-
dä myös klipsutöitä�
1104707 Betonimaailma

Marjasuon kylätalo
La 17�30–20�30
11�–25�9�2021
Leila Lepistö 
Tunteja 9, Kurssimaksu 20 €

Muutamalla betonityöllä saat jo kummasti 
ilmettä etupihoille ja puutarhaasi� Kiva ja 
halpa materiaali työstää johon voi yhdis-
tää kierrätyksenkin esimerkiksi vanhat 
lyhdyt ja korit� Valena ruukkuja, tonttuja, 
kurpitsoja, kransseja���� Materiaalimaksu 
5€ ja betonisäkki 6�50€� Tervetuloa beto-
nimaailmaan mukaan! 11�9�21� 11-12�30� 
2h info 18�9�21� 14-17�45� 5h 25�9�21� 
11-12�30� 2h
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1104706 Kädentaitokahvila

Marjasuon kylätalo, Nummijokitie 114
Ma 17�30–20�30
13�9�–22�11�2021, 17�1�–11�4�2022
Leila Lepistö 
Tunteja 52, Kurssimaksu 64 €

Karvian kädentaitokahvilassa kokoon-
nutaan ompeluseurojen tyyliin erilaisia 
käsitöitä tehden� Siellä voi toteuttaa itse-
ään, oppia uutta ja tuntea onnistumisen 
iloa� Ryhmässä neulomme, virkkaamme, 
klipsuilemme, kahvipusseja unohtamatta 
kuviot kohdistellen� Kierrätys on tämän 
päivän juttu� Tervetuloa mukaan! 
1104708 Kudonta

Karvian alakoulu
Ke 18�00–20�30
8�9�–1�12�2021, 12�1�–6�4�2022
Opettaja avoin
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

Kurssit on tarkoitettu kaikille kudonnasta 
kiinnostuneille, myös vasta-alkajille� Ku-
dotaan erilaisia käyttö- ja sisustustekstii-
lejä�
1103706 Taidepaja aikuisille ja nuorille

Karviatalo, harrastetila
To 17�30–19�45
9�9�–2�12�2021, 13�1�–7�4�2022
Mirva Valkama
Tunteja 72, Kurssimaksu 84 €

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

7198701 Rakkaudesta sieniin
Uusi kurssi!
Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo
La 10�00–18�00
2�10�2021
Tunteja 15, Kurssimaksu 20 €

Lauantain sienikurssi alkaa tietoiskulla 
ruokasienistä ja sienestämisestä� Iltapäi-
vällä tehdään sieniretki, jolla on mukana 
asiantuntija auttamassa sienten tunnista-
misessa� Päivä päätyy metsästä saadun 
saaliin valmistamiseen�
Mahdollisuus majoittua ja osallistua illan-
viettoon� Kurssipäiviin sisältyy ruokailut� 
Kurssimaksun lisäksi kurssille tullessa pe-
ritään 10 euron maksu lauantain ruokai-
luista ja sieniruokien valmistustarvikkeista
7198702 Voimaannu luonnosta

Uusi kurssi!
La 10�00–15�00, Pe 12�00–18�00
6�–7�8�2021
Eräopas Elisa Koivula
Tunteja 15, Kurssimaksu 25 €

Alueen luontokohteisiin tutustuminen, 
ruokaillaan luonnossa luonnonantimin ja 
yövytään metsässä riippumatossa yön 
äänistä ja tunnelmasta voimaantuen ja 
nauttien� Jos yöpyminen luonnossa ei 
tunnu hyvältä, on myös mahdollisuus 
yöpyä sisätiloissa harrastekeskuksessa� 
Kurssin tarkoitus on vahvistaa omaa 
luontokokemusta periaatteena ”enemmän 
hyvinvointia kuin ekstremeä”� Tule kuule-
maan miten metsä puhuu� Kurssimaksun 
lisäksi peritään tullessa 20 euron maksu 
ruokailuista ja tarvikkeista�

Löydät Kuvataidekoulu Pisaman  
Karvian kurssitiedot sivulta 15
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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
Kankaanpään toimipiste Jämintie 2C 38700 KANKAANPÄÄ
Kangasmetsän koulu, liikuntasali Kangasmoisionk� 1 38700 KANKAANPÄÄ
Kankaanpään TyVa Asemakatu 7 38700 KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Yhteislyseo Keskuskatu 28 38700 KANKAANPÄÄ
Kankaanpääsali Kangasmoisionk� 1 38700 KANKAANPÄÄ
Korvaluoman kylätalo Kuhilas Korvaluomantie 1036 38840 NIINISALO
Pohjanlinnan koulu Kangasmoisionkatu 1 38700 KANKAANPÄÄ
Venesjärven koulu Venesjärventie 878 38760 VENESJÄRVI
Venesjärvi, Maamiesseurantalo 38760 VENESJÄRVI
Veneskosken koulu 38750 VENESKOSKI
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

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

O P E T U S T I L O J E N  O S O I T T E I T A



61      

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
Lukion monitoimisali Koulukuja 2 39700 PARKANO
Parkanon kirjasto Parkanontie 57 39700 PARKANO
Parkanon opintotalo Sepänkatu 4 39700 PARKANO
Parkanon terveyskeskus Parkanontie 48 39700 PARKANO
PAROCK treenikämppä, keskustan koulu Koulukatu 14 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
Pomarkun kunnankirjasto Vanhatie 14 29630 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







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

Jämintie 2C
38700 Kankaanpää
puh. 044 5800 520 

tuula.luoma(at)sasky.fi

Nettisivu: sasky.fi/petaja
Kurssitiedot ja netti-ilmoittautuminen:  

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

Petäjän koronainfo sasky.fi/petaja/korona

Kestävän tulevaisuuden 
sertifioitu oppilaitos


