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Hämeenkyrö / Kankaanpää / Karvia
Kihniö / Parkano / Pomarkku

Petäjä-opiston
opinto-opas 2022-2023

Ilmoittautuminen taiteen peusopetukseen  
alkaa ma 1.8. klo 9 netissä ja puhelimitse
Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille 
alkaa ma 8.8. klo 17-19 netissä, puhelimitse, 
Kankaanpään ja Parkanon toimistossa sekä 
Hämeenkyrön kirjastossa. 
Ilmoittautuminen jatkuu aloituspäivän jälkeen  
ti 9.8. ma-pe klo 9-15 puhelimitse, opiston 
toimistossa ja Karvian kunnantalolla
Netti-ilmoittautuminen on avoinna aloitus-
hetkestä lähtien yötä päivää osoitteessa: 
uusi.opistopalvelut.fi/petaja
Puhelinilmoittautuminen toimistoon niiden  
aukioloaikoina ma-pe 9-15. 044 5800 520,  
040 822 7003 tai 040 640 5650.
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R E H T O R I L T A

Näin alkukesän vihreyden keskellä on hyvä palata ajassa hiukan taaksepäin. 
Viime elokuussa alkoi itselläni uudet haasteet Petäjä-opiston ja Ylä-Satakun-
nan musiikkiopiston rehtorin tehtävissä. Vuosi on ollut antoisa ja tuntuu, että 
se on mennyt nopeasti. Siihen on mahtunut paljon uuden oppimista, mielen-
kiintoisia ja elämyksellisiä hetkiä, uusien ihmisten tapaamista ja tottakai myös 
haasteita. Osin työyhteisö oli tuttu ja osin se uudistui. On ollut hienoa saada 
tutustua tehdä töitä Petäjä-opiston upeassa, kannustavassa porukassa. Pääl-
limmäisenä onkin innostus ja ilo jatkaa eteenpäin koko ajan toimintaa ja työyh-
teisöä yhteisvoimin kehittäen.
Koronan pahin vaihe näyttää taittuneen ja vaikka vielä kaikuja siitä on nähtä-
vissä, on kuitenkin ensi lukuvuosi suunniteltu normaalioloihin. On hienoa, että 
päästään suunnittelemaan ja näillä näkymin myös toteuttamaan kaikki kurssit 
suunnitellusti. Tilannetta toki seurataan tarkasti ja tarvittaessa osaamme rea-
goida ja muuttaa suunnitelmia.
Suurin uutinen lienee Hämeenkyrön kansalaisopiston liittyminen SASKY kou-
lutuskuntayhtymään ja siten yhdistyminen Petäjä-opiston kanssa. Joukkomme 
siis vain vahvistuvat ja tämä takaa entistä monipuolisemmat ja laajemmat 
mahdollisuudet toteuttaa kansalaisopiston toimintaa ja tarjontaa kuntalaisille. 
Toivotammekin Hämeenkyrön kansalaisopiston lämpimästi tervetulleeksi ja 
odotamme innolla jo alkanutta yhteistyötä.
Petäjä-opiston esite jaetaan taas tauon jälkeen postitse jokaiseen talouteen. 
Siten kurssitarjonta tulee varmasti kaikkien saataville ja jokaisen on helppo 
löytää itselleen sopivaa harrastamista edelleen laajentuneesta kurssitarjon-
nastamme. Nyt on siis loistava hetki ja mahdollisuus aloittaa uusi harrastus. 
Tuntimäärä kasvaa ja se mahdollistaa entistä monipuolisemman kurssivalikoi-
man ja tuo myös samalla uusia osaavia opettajia taloon.
Ensi lukuvuosi aloitetaan siis entistä isommalla joukolla. Yhteistyön ja yhdessä 
tekemisen voimalla on menty läpi haastavien aikojen ja sillä samalla voimalla 
on hyvä ja luottavainen mieli jatkaa myös eteenpäin, jatkuvasti uutta oppien.

Kesäterveisin
Raisa Rasku
rehtori
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Eija Järvenpää
opinto- ja toimistosihteeri
puh. 040 822 7003
Keskuskatu 1 
39700 Parkano
toimisto avoinna ma-pe klo 9-15

Tuula Luoma
henkilöstö- ja taloussihteeri
puh. 044 580 0520
Jämintie 2 C 
38700 Kankaanpää
toimisto avoinna ma-pe klo 9-15

Heidi Reko
opinto- ja toimistosihteeri
puh. 040 640 5650
Taitokuja 3 
39100 Hämeenkyrö
toimisto avoinna ma-pe klo 9-15

Jyrki Käppi
koulutussuunnittelija
puh. 050 406 8054
Sepänkatu 4 
39700 Parkano

Olli Ruohomäki
apulaisrehtori
puh. 044 580 0522
Jämintie 2 C 
38700 Kankaanpää

Pirkko Pilvinen
apulaisrehtori ma.
puh. 040 640 5651
Taitokuja 3 
39100 Hämeenkyrö

Raisa Rasku
rehtori
puh. 050 306 7887
Keskuskatu 1 
39700 Parkano

Pia Haapala-Rauhaniemi
kuvataideopettaja (Kankaanpää)
puh. 044 580 0523
Taipaleenkatu 5 
38700 Kankaanpää

Kristiina Heimonen
kuvataideopettaja (Hämeenkyrö)
puh. 040 640 5652
Taitokuja 3 
39100 Hämeenkyrö

Marita Mustakoski
käsityönopettaja (Parkano)
puh. 050 406 8053

Elise Turppa
käsityönopettaja (Hämeenkyrö)
puh. 040 640 5653

Pekka Simberg
yleissivistävän koulutuksen johtaja
Jämintie 2 C 
38700 Kankaanpää
puh. 040 056 6465

sähköpostiosoitteet ovat muotoa:  
etunimi.sukunimi@sasky.fi

Y H T E Y S T I E D O T
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O S A L L I S T U J A L L E

Petäjä-opiston kurssit ovat avoimia kaikille riippumatta iästä, kotikunnasta, pohjakou-
lutuksesta tai kansallisuudesta. Ikäsuositukset tai kohderyhmät mainitaan kurssin otsi-
kossa tai sisältökuvauksessa. Opetuskielenä on suomi, jos muuta ei ole ilmoitettu.

ILMOITTAUTUMINEN
• Taiteen perusopetuksen ilmoittautuminen alkaa ma 1.8. klo 9 netissä ja puhelimitse
• Kansalaisopiston kursseille Ilmoittautuminen alkaa ma 8.8. klo 17-19 netissä, pu-

helimitse tai poikkeamalla Hämeenkyrön kirjastoon tai Kankaanpään tai Parkanon 
toimistolle.

• Voit ilmoittautua netissä osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/petaja
• Voit ilmoittautua puhelimitse toimiston aukiloaikoina ma-pe klo 9-15 puh. 044 5800 

520, 040 822 7003 tai 040 640 5650
• Voit myös ilmoittautua Hämeenkyrön, Kankaanpään tai Parkanon toimistoon tai 

Karvian kunnantalon infopisteessä niiden aukioloaikoina.
• Emme valitettavasti voi ottaa vastaan sähköpostilla, tekstiviestillä, puhelinvastaa-

jasta tai somesta tulevia ilmoittautumisia.
• Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään henkilötunnusta henkilön tunnistamiseen 

kurssilaskutusta varten. Alaikäisen osalta tarvitaan myös huoltajan tiedot.
• Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
• Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon
• Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun riippumatta siitä, osallistutko 

kurssille. Kurssille osallistuminen katsotaan ilmoittautumiseksi. 
• Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu, varmista, että olet antanut henkilötunnuksen ja 

maksanut aiemmat kurssimaksut.
• Muista ilmoittautua kurssille, niin varmistat osaltasi sen alkamisen. Jos kurssi on 

täynnä, kannattaa ilmoittautua varasijalle. Vapautuneista kurssipaikoista ilmoitetaan 
varasijoilla oleville ilmoittautumisjärjestyksessä tekstiviestillä. Vahvistathan toimis-
toon, että otat tarjotun paikan vastaan.

• Netti-ilmoittautumisesta tulee vahvistusviesti, jos olet antanut sähköpostiosoitteesi

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN
Peru ilmoittautuminen, jos et pääsekään kurssille. Näin vapautat paikan varasijalla ole-
valle. Jos et pääse paikalle ensimmäisellä kokoontumiskerralla, ilmoitathan poissa-
olostasi toimistoon. Peruminen on maksutonta, kun teet sen viimeistään viikkoa ennen 
kurssin alkua. Ilmoita peruminen toimistoon, älä opettajalle. Osallistumatta jättämistä ei 
katsota perumiseksi. 

KURSSIN PERUUNTUMINEN
Opistolla on oikeus jättää käynnistämättä kurssi, mikäli ilmoittautuneita on minimirajaa 
vähemmän. Mahdollisesta kurssin peruuntumisesta ilmoitetetaan tekstiviestillä. Opisto 
voi keskeyttää kurssin osallistujamäärän laskiessa alle minimin. Yhden kokoontumis-
kerran peruuntuminen ei oikeuta kurssimaksun alentamiseen.
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KURSSIMAKSUT
Kurssitiedoissa ilmoitetaan koko vuoden tuntimäärä ja kurssimaksu. Koko vuoden 
mittaiset kurssit laskutetaan kahdessa erässä, puolet syksyllä ja puolet keväällä. 
Lyhytkurssit ja yhden lukukauden kurssit laskutetaan yhdessä erässä.

Kansalaisopistokurssit
oppitunteja kurssimaksu
työpajan käyttökerta 5 €
1-5 10 €
6-9 20 €
10-19 26 €
20-29 36 €
30-39 44 €
40-49 54 €
50-59 64 €
60-69 74 €
70-79 84 €
80-89 94 €
90-100 104 €
6-10 mus. yksilöopetus 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 täyttäneet on vapautettu kurssimaksusta.
Sisarusalennus ensimmäisestä sisaruksesta 25 % ja seuraavista 50 %.
Mikäli saat kurssimaksussa alennusta, älä maksa sitä verkossa ilmoittautumisen yhtey-
dessä, vaan odota laskua.
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MAKSAMINEN JA LASKUTUS
Koko vuoden kurssit laskutetaan kahdessa erässä: syksyllä loka-marraskuus-
sa ja keväällä helmi-maaliskuussa. Laskut tulevat kirjepostina kotiosoittee-
seen. Laskun kuoressa lähettäjänä lukee “SASKY koulutuskuntayhtymä” 
Yhden lukukauden ja lyhytkurssit laskutetaan yhdessä erässä. 
Uutena vaihtoehtona syksyllä tulee käyttöön verkkomaksu, minkä valitsemalla 
kurssin voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankista, Epassilla tai 
Smartum Pay:llä. Löydät tarkemmat tiedot verkkosivultamme elokuussa.
Otathan heti yhteyttä toimistoon jos laskussa on huomautettavaa tai haluat 
sopia maksuajasta. Maksamattomat kurssimaksut menevät perintään.

LUKUVUODEN AIKATAULU
• Taiteen perusopetuksen syyskausi 15.8.-4.12.
• Kansalaisopiston syyskausi 5.9.-4.12.2022
• Smartum- ja Tyky-setelien syksyn viimeinen maksupäivä 14.10.
• Hämeenkyrön, Kihniön ja Parkanon syysloma 17.-23.10. (vk 42)
• Kankaanpään, Karvian ja Pomarkun syysloma 24.-30.10. (vk 43)
• Kansalaisopston kevätkausi 9.1.-8.4.2023
• Taiteen perusopetuksen kevätkausi alkaa 9.1. ja kestää 15 viikkoa.
• Smartum- ja Tyky-setelien kevään viimeinen maksupäivä 16.2.
• Kankaanpään ja Pomarkun talviloma 20.-26.2. (vk 8)
• Hämeenkyrön, Karvian, Kihniön ja Parkanon talviloma 27.2.-5.3. (vk 9)

OPINTOSETELIAVUSTUS
Opetushallitus jakaa vuosittain avustusta kansalaisopistojen kurssimaksujen alentami-
seen. Hämeenkyrön opiston liittymisvaiheessa alkavana lukuvuonna käytännöissä on 
eroa, mutta seuraavana lukuvuonna käytännöt yhtenäistetään.
Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Parkano ja Pomarkku: Opintoseteliavustusta saa-
vat kurssit on merkitty kurssitietoihin tekstillä ”Opintosetelikurssi!” Avustus mahdollis-
taa 50% alennuksen näiden kurssien syys- tai kevätkauden kurssimaksusta.  Avustus 
myönnetään senioreille ja maahanmuuttajille ilman erikseen hakemista. Työttömät voi-
vat hakea opintosetelialennusta mille kurssille tahansa ilmoittamalla asiasta toimistoon. 
Avustusta myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan, kun sitä riittää. Sitä riittää kui-
tenkin vain yhdelle kurssille per hakija.
Hämeenkyrö: Edellisestä poiketen Hämeenkyrössä toimitaan lukuvuonna 2022-2023 
Hämeenkyrön kansalaisopiston aiemman käytännön mukaisesti: Työvoimatoimistossa 
kirjoilla olevat hämeenkyröläiset työttömät työnhakijat voivat osallistua syys- ja kevätlu-
kukaudella maksutta yhdelle normaalihintaiselle kansalaisopiston ryhmäopetuskurssil-
le lukuun ottamatta taiteen perusopetusta. Asiakkaan tulee ennen kurssin alkamista kir-
jautua www.mol.fi –sivuille pankkitunnuksillaan ja tulostaa omista tiedoistaan todistus, 
joka osoittaa hänen olevan työtön työnhakija. Todistus on esitettävä kansalaisopiston 
toimistossa sen aukioloaikana ennen kuin opiskelija on toisen kerran läsnä ao. kurssil-
la. Todistus työttömyydestä on esitettävä syyskaudesta ja kevätkaudesta erikseen.
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LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIT
Kurssimaksuja voi maksaa opiston toimistoon Smartum ja Tyky-seteleillä syyskaudel-
la 14.10.2022 ja kevätkaudella 16.2.2023 asti. Epassilla ja Smartum Payllä voi maksaa 
verkkoilmoittautumisen yhteydessä.

TIEDOTTAMINEN
• Tämä opintoesite jaetaan joka talouteen Hämeenkyrön, Kankaanpään, Karvian, 

Kihniön, Parkanon ja Pomarkun kuntiin.
• Esitteen voit myös noutaa toimistoista, kirjastosta, kunnantalolta tai TE-toimistosta. 
• Lähetämme esitteen myös postitse, kun pyydät sitä toimistolta.
• Löydät ajantasaiset kurssitiedot osoitteesta uusi.opistopalvelut.fi/petaja
• Kevään uusista kursseista tiedotetaan lisäksi lehti-ilmoituksilla Kankaanpään 

Seudussa, Ylä-Satakunnassa ja UutisOivassa vuodenvaihteessa
• Tietoa tulevista tapahtumista Facebook-sivultamme facebook.com/petajaopisto
• Opiston tiedotteet löydät osoitteesta sasky.fi/petaja/media
• Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. 
• Kurssin keskeytyessä ja peruuntuessa ilmoittatuuneille lähetetään tekstiviesti
• Tieto kulkee paremmin, kun muistat ilmoittaa puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen 

tai postiosoitteen muutoksista toimistoon

TILAUSKOULUTUS 
Järjestämme tilauskoulutusta yrityksille ja yhteisöille. Koulutustarjonta kattaa opiston 
kaikki oppiaineet. Lisäksi käytettävissä on monialainen asiantuntijaverkosto. Koulutus 
suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa joko opiston ti-
loissa tai asiakkaan toivomuksen mukaisesti muualla. Ota yhteyttä koulutussuunnittelija 
Jyrki Käppiin puh. 050 406 8054 jyrki.kappi(at)sasky.fi

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

KESTÄVÄ TULEVAISUUS
Pyrimme toimimaan ympäristön puolesta ja luomaan edellytyksiä alueen ihmisten, yh-
teisöjen ja yritysten kestävälle elämäntavalle. Petäjä-opiston kestävän tulevaisuuden 
toiminta on OKKA-säätiön sertifioima. Sertifikaatti on uusittu elokuussa 2020. Se vel-
voittaa meitä huomioimaan toiminnassaan ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kult-
tuurisen kestävyyden. 
Lehtimerkillä varustetun kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa on kestävyysnäkökul-
mia huomioitu esim. sisällössä ja menetelmissä, materiaalin käytössä ja kierrätettävyy-
dessä tai kulttuurisissa teemoissa.
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E N G L I S H  S U M M A R Y

Petäjä-opisto operates in the area consisting of Hämeenkyrö, Kankaanpää, Petäjä-opisto operates in the area consisting of Hämeenkyrö, Kankaanpää, 
Karvia, Kihniö, Parkano and Pomarkku. We provide courses in a wide variety Karvia, Kihniö, Parkano and Pomarkku. We provide courses in a wide variety 
of subjects including handicrafts, visual arts, languages, wellbeing, ICT, music of subjects including handicrafts, visual arts, languages, wellbeing, ICT, music 
and theater. Our courses are for participants of all ages and nationalities. No and theater. Our courses are for participants of all ages and nationalities. No 
previous studies are required, though term ”jatkokurssi”  indicates a course of previous studies are required, though term ”jatkokurssi”  indicates a course of 
advanced level. Age recommendations are stated in course titles (e.g. ”10-11 advanced level. Age recommendations are stated in course titles (e.g. ”10-11 
v.” from 10 to 11 years of age). Teaching is in Finnish unless stated otherwise.v.” from 10 to 11 years of age). Teaching is in Finnish unless stated otherwise.

COURSE ENROLLMENT
• Online enrollment opens on Mon 8th Aug. at 5 p.m. and is open 24/7 at  

uusi.opistopalvelut.fi/petaja
• Enrollment  opening day on Mon 8th Aug. from 5 p.m. to 7 p.m. by pho-

ne, in person and online. On the opening day in person enrollment in 
Hämeenkyrö library and in our Kankaanpää and Parkano offices.

• Enrollment continues by phone and in person from Tue 9th Aug. from 9 
a.m. to 3 p.m. at our offices

• In person enrollment in our offices and at info desk in Karvia
• We are sorry not to be able to process enrollment by email, voice mail, 

VASTUUT JA VAKUUTUKSET
18 vuotta täyttäneet osallistuvat kursseille omalla vastuullaan.
Opettajamme vastaavat opetuksesta ja toiminnastaan opetustilassa, mutta ei-
vät piha-alueiden, pukuhuoneiden, pesu- tai saunatilojen valvonnasta. 
Kursseilla ei ole opiston puolelta erillisiä valvojia tai avustajia. Olet tervetullut 
mukaan oman avustajasi kanssa. Ota yhteyttä toimistoon, mikäli sinulla on ky-
syttävää esim. opetustilojen esteettömyyteen liittyen.
Toimintaamme osallistujilla on tapaturmavakuutus opetussuunnitelman mukai-
sessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä matkoilla. Vakuutus korvaa 
hoitokustannuksia tiettyyn rajaan asti.
Petäjä-opisto pitää oikeuden opinto-ohjelman muutoksiin. Opistolla on oikeus 
muuttaa kurssin aikataulua esim. opettajan esteen vuoksi.
Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista, 
esim. kunnan päättäessä julkisten tilojen sulkemisesta tai terveydenhuoltovi-
ranomaisten suositellessa ryhmäliikunnan tai lähiopetuksen keskeyttämistä.

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n edellyttämä tietosuojaseloste löytyy net-
tisivultamme osoitteesta sasky.fi/petaja/media.
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SMS or from social media platforms.
• Our online enrollment system sends a confirmation email to those who ha-

ve provided an email address
• No extra message is sent when course begins normally
• A text message is sent when a course is cancelled or suspended
• An enrollment can be cancelled for free to our office at latest one week be-

fore the course begins
• Normal courses can begin with at least seven participants present
• Courses in rural areas or participants with special needs can begin with fi-

ve participants present
• Courses can be cancelled or suspended if there are no required amout of 

partiscipants

TERM CALENDAR
• Fall term 5.9.-4.12.2022
• Fall break in Hämeenkyrö, Kihniö and Parkano 17.-23.10.
• Fall break in Kankaanpää, Karvia and Pomarkku 24.-30.10.
• Spring term 9.1.-8.4.2023
• Spring break in Kankaanpää and Pomarkku 20.-26.2. 
• Hämeenkyrö, Karvia, Kihniö and Parkano spring break 27.2.-5.3.

COURSE FEES
• Enrollment is binding. By enrolling you commit to paying the course fee.
• Course fee e.g. ”Kurssimaksu 54€” covers both fall and spring terms.
• Terms are invoiced separately e.g. 27 € for fall and 27 € 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 educati-
on centre course fees. Ministry’s target groups are senior citizens, people with 
learning difficulties, unemployed and immigrants. Subsidy covers 50 per cent 
of fall terms course fee and can be granted to one course per person. Courses 
eligible to subsidy are attached with text ”Opintosetelikurssi!”.

OFFICE HOURS
Our three offices located in Hämeenkyrö, Kankaanpää and Parkano are there 
to help you with your questions. The opening hours are Mon-Fri from 9 a.m. to 
3 p.m. See contact information on the back cover.

This QR code takes you to our course information site. You will find  
the latest additions and changes to our course programme there.  
Online enrollment is open 24/7 when the enrollment period starts.  
The latest improvement is online päyment function which accepts  
course fee payments via online banks, Epassi and Smartum Pay. 
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HÄMEENKYRÖ
Ammatti-instituutti Iisakki, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö
Frantsilan Hyvän Olon Keskus, Kyröspohjantie 320, 39100 Hämeenkyrö
HS Training, Kyrönsarventie 6, 39100 Hämeenkyrö
Hällä-Pirtti, Alasentie 36, 39200 Kyröskoski
Isomuotian tila, Vesajärventie 1921, 39100 Hämeenkyrö
Kutomo, (ent. Yhdyspankki) Valtakatu 55, 39200 Kyröskoski
Kyröskosken koulu, Koulukatu 26,39200 Kyröskoski
Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 761, 39100 Hämeenkyrö
Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö
Osaran Maaseutuopetusyksikkö, Huikuntie 33, 39230 Osara
Sasin päiväkoti, Sasintie 81, 39100 Hämeenkyrö
Yhteiskoulu, auditorio, Ristamäentie 13, 39100 Hämeenkyrö

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään toimipiste, Jämintie 2C 38700 Kankaanpää
Kuvataidekoulu Pisama, Taipaleenkatu 5 38700 Kankaanpää
Kankaanpään Yhteislyseo Keskuskatu 28 38700 Kankaanpää
Kangasmetsän koulu, liikuntasali Kangasmoisionk. 1 38700 Kankaanpää
Kankaanpään TyVa Asemakatu 7 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
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

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

O P E T U S T I L O J E N  O S O I T T E I T A
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KIHNIÖ
Kihniön terveys- ja palvelukeskus Kivinevantie 11-13 39820 Kihniö
Kihniön yhtenäiskoulu Kettukalliontie 3 39820 Kihniö
Linnankylän asema 39810 Linnakylä
Taitotalo Puumila Kuruntie 1-3 39820 Kihniö

PARKANO
Jaakkola, Lennon talo Kuruntie 725 39700 Parkano
Keskustan koulu Koulukatu 14 39700 Parkano
Kovesjoen kylätalo Laholuomantie 180 39620 Kovesjoki
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna Satakunnankatu 36 39700 Parkano
Kuntosali Pestis Teollisuustie 4, 39700 Parkano
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
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T A I T E E N  P E R U S O P E T U S

Petäjä-opisto järjestää kansalaisopistokurssien lisäksi taiteen perusopetus-
ta. Se on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta lapsille ja nuorille. 
Opetusta annetaan kuvataiteiden, käsityötaiteen ja teatteritaiteen oppiaineis-
sa yleisen oppimäärän laajuisena. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjo-
ta oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoi-
sesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään 
taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. 
Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. 
Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kult-
tuurisen lukutaidon kehittymistä. Petäjä-opiston taiteen perusopetuksen ope-
tussuunnitelmat on laadittu Opetushallituksen 20.9.2017 määrittämien opetus-
suunnitelman perusteiden mukaisesti. 

LUKUVUODEN TEEMANA MAA
Hyvinvoivassa maassa vilja ja metsät kasvavat paremmin. Maaperä kuhisee 
elämää. Jo rikasta elonkirjoa löytyy takapihalta aina Amazonin sademetsiin. 
Kuitenkin, jos äitimaata ei hoida hyvin, vaikutukset näkyvät maaperän ekosys-
teemissä. Maa ja maaperä ovat rajallisia uusiutumattomia luonnonvaroja, joi-
den hyvinvoinnista tulee huolehtia. Taiteen perusopetuksessa Maa-teemaa kä-
sitellään eri näkökulmista. Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja kunnioitta-
maan luonnon monimuotoisuutta

KÄSITYÖKOULU NÄPPÄRÄ
Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota oppilaalle kokemuksia kä-
sityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Opinnot luovat edellytyksiä oppilaan 
myönteiselle suhteelle käsityölliseen tekemiseen sekä tukevat hänen kasvu-
aan ja itsetuntemustaan. Oppilasta ohjataan eri materiaalien, tekniikoiden ja 
työkalujen turvalliseen käyttöön kokeilun, tekemisen ilon ja keksimisen avul-
la. Opinnot kannustavat havainnoimaan ympäristöä ja kulttuurin moninaisuutta 
sekä innostavat soveltamaan havaintoja omassa työskentelyssä. Oppilasta in-
nostetaan tarkastelemaan käsityön, taiteiden ja tieteiden yhteyksiä sekä löytä-
mään niistä uusia oivalluksia.
Opinnot muodostuvat 8-10-vuotiaiden  yhteisistä opinnoista (270 tuntia/3 vuot-
ta) ja 11-15-vuotiaiden  teemaopinnoista ( 230 tuntia/ n. 3 vuotta). Opintojen 
kokonaiskesto on 500 tuntia, jonka jälkeen opinnoista saa todistuksen. 
Yhteisissä opinnoissa lukuvuosi koostuu neljästä opintokokonaisuudesta, tee-
maopinnot koostuvat yhdeksästä opintokokonaisuudesta
Kankaanpäässä käsityötaiteen perusopetus toteutetaan yhteistyössä Taito-
keskuksen kanssa. Käsityökouluun ryhmään otetaan enintään 8 oppilasta, 
joista etusijalla ovat jatkavat opiskelijat.



15      

PARKANO

1104139 Näppärä 8-10 v. 
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ti 15.30–18.00 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
Marita Mustakoski 
Tunteja 90 Kurssimaksu 148 €

Tänä vuonna tutustutaan pukeutumiseen, 
muotoiluun, ommellaan söpöt pehmot 
sekä tehdään yhteistyö. Opimme ompe-
lemaan, kuvioimaan kangasta, kirjomaan, 
muotoilemaan paperista monenlaisia 
kivoja juttuja. Tule kokemaan yhdessä 
tekemistä, onnistumisen iloa, oppimaan 
monenlaisia käsityötaitoja. Tarvikemaksu 
sisältyy kurssin hintaan. 
1104140 Näppärä 11-12 v. 

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ke 15.30–18.00 
17.8.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Marita Mustakoski 
Tunteja 90 Kurssimaksu 100 €

Teemaopinnoissa ommellaan vaate, 
opetellaan sisustussuunnittelua ja valmis-
tetaan jokin sisustusjuttu omaan huonee-
seen sekä tutustutaan käsityökulttuuriin. 
Tarvikemaksu peritään erikseen. 
1104142 Näppärä 13-15 v. 

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ti 18.00–20.15 
16.8.–30.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
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 
15.8.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Anja Rosenberg 
Tunteja 90 Kurssimaksu 100 €

Tänä vuonna tutustutaan pukeutumiseen, 
muotoiluun, ommellaan söpöt pehmot 
sekä tehdään yhteistyö. Opimme ompe-
lemaan, kuvioimaan kangasta, kirjomaan, 
muotoilemaan paperista monenlaisia 
kivoja juttuja. Tule kokemaan yhdessä 
tekemistä, onnistumisen iloa, oppimaan 
monenlaisia käsityötaitoja. Tarvikemaksu 
peritään erikseen. 
1104346 Näppärä 11-15 v. 

Taitokeskus Kankaanpää 
Ke 15.00–17.30 
17.8.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Anja Rosenberg 
Tunteja 90 Kurssimaksu 100 €

Teemaopinnoissa ommellaan vaate, 
opetellaan sisustussuunnittelua ja valmis-
tetaan jokin sisustusjuttu omaan huonee-
seen sekä tutustutaan käsityökulttuuriin. 
Lisäksi opintonsa päättävät suunnittelevat 
ja valmistavat päättötyön. Mahdollista 
myös täydennetään puuttuvia opintoko-
konaisuuksia tai valitaan vapaavalintaisia 
opintoja. Tarvikemaksu peritään erikseen. 

Tyyny / Inka Kuusiluoma / 2022
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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 ym-
päristöjä, esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visuaalisia 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 maail-
maan vahvistetaan tutkivien, kokeilevien ja monitaiteisten työskentelytapojen 
kautta. Opetuskokonaisuudesta toiseen edetessä tavoitteet ja sisällöt moni-
puolistuvat ja syvenevät. 
Kuvataiteen yhteisten opintojen (300 oppituntia/5v) tarkoituksena on taiteen-
alan perustaitojen hankkiminen. Opinnot sisältävät viisi opintokokonaisuutta, 
jotka ovat kestoltaan 45-90 tuntia ja joihin sisältyy erilaisia tavoitteita ja sisältö-
jä. Kuvataiteen teemaopintojen (200 oppituntia/2 v) tarkoituksena on oppilaan 
yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opinnot sisältävät 
neljä 45-50 -tuntista opintokokonaisuutta. Opintojen päätteeksi saadaan päät-
tötodistus. Kurssimaksu sisältää opetuksessa käytettävät materiaalit.

KANKAANPÄÄ

1103302 PISAMA-kuvataide ke a, 7-9 v 
Kuvataidekoulu Pisama, pikkuluokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
Ke 16.00–17.30 
17.8.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Harri Rauhaniemi 
Tunteja 60 Kurssimaksu 106 €

Lukuvuoden aikana työskennellään kä-
sin työstettävien materiaalien parissa 
muotoillen tai kolmiulotteisesti rakentaen. 
Tutkitaan myös erilaisia ympäristön visu-
aalisia kuvia, Harjoitellaan tutkimaan ja 
tulkitsemaan kuvan sisältöä, ja miten tosi 
ja taru eroavat toisistaan. Tutustutaan 
mm. kuvakerrontaan kuvasarjana ja sar-
jakuvana. Käytetään erilaisia materiaaleja 
ja tekniikoita. 

1103303 PISAMA-kuvataide to a, 7-9 v 
Kuvataidekoulu Pisama, pikkuluokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
To 14.30–16.00 
18.8.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
Harri Rauhaniemi 
Tunteja 60 Kurssimaksu 106 €

Tutustutaan monipuolisesti eri mate-
riaaleihin ja tekniikoihin. Harjoitellaan 
pitkäjännitteistä työskentelyä. Opetellaan 
kuvittelun, keksimisen ja luovan ongel-
manratkaisun taitoja. Suunnitellaan ja to-
teutetaan erilaisia tehtäväkokonaisuuksia. 

ILMOITTAUTUMINEN TAITEEN PERUSOPETUKSEEN
Ilmoittautuminen taiteen perusopetuksen ryhmiin alkaa kansalaisopiston kursseista 

poiketen jo ma 1.8. klo 9:00. Voit ilmoittautua netissä uusi.opistopalvelut.fi/petaja 
tai toimistoihimme puhelimitse 040 822 7003, 044 5800 520 tai 040 640 5650.
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1103304 PISAMA-kuvataide to b, 7-9 v 
Kuvataidekoulu Pisama, iso luokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
To 14.30–16.00 
18.8.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
Pia Haapala-Rauhaniemi 
Tunteja 60 Kurssimaksu 106 €

Tutustutaan monipuolisesti eri mate-
riaaleihin ja tekniikoihin. Harjoitellaan 
pitkäjännitteistä työskentelyä. Opetellaan 
kuvittelun, keksimisen ja luovan ongel-
manratkaisun taitoja. Suunnitellaan ja 
toteutetaan erilaisia tehtäväkokonaisuuk-
sia. Otetaan uusia oppilaita. 
1103305 PISAMA-kuvataide ti paja I,  
yli 12 v 

Kuvataidekoulu Pisama, iso luokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
Ti 16.00–18.15 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
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-aluei-
siin. Ohjelmassa on vaihdellen piirustus ja 
maalaus, grafiikka, muotoilu ja keramiikka 
eri tekniikkoineen. Materiaalimaksut sisäl-
tyvät kurssimaksuun. 

1103306 PISAMA-kuvataide ke paja II, 
yli 12 v 

Kuvataidekoulu Pisama, iso luokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
Ke 16.00–18.15 
17.8.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
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-aluei-
siin. Ohjelmassa on vaihdellen piirustus ja 
maalaus, grafiikka, muotoilu ja keramiikka 
eri tekniikkoineen. Materiaalimaksut sisäl-
tyvät kurssimaksuun. 
1103307 PISAMA-kuvataide to paja III, 
yli 12 v 

Kuvataidekoulu Pisama, pikkuluokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
To 16.00–18.15 
18.8.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
Harri Rauhaniemi 
Tunteja 90 Kurssimaksu 134 €

Otetaan uusia oppilaita. Vaikka tavoit-
teenasi ei olisi kuvataidekoulun todistus, 
voit silti osallistua taidepajan monipuo-
liseen työskentelyyn. Lukukausittain 
tutustumme kuvataiteen eri osa-alueisiin. 
Ohjelmassa on vaihdellen piirustus ja 
maalaus, grafiikka, muotoilu ja keramiikka 
eri tekniikkoineen. Materiaalimaksut sisäl-
tyvät kurssimaksuun.
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1103805 Lasten kuvataide 8-9 v. 
Ammatti-instituutti Iisakki, taideluokka 
014, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 18.00–19.30 
17.8.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Kristiina Heimonen 
Tunteja 60 
Kurssi+materiaalimaksu 106 €

1103806 Lasten kuvataide 10 v. 
Ammatti-instituutti Iisakki, taideluokka 
014, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 16.30–18.00 
15.8.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Kristiina Heimonen 
Tunteja 60 
Kurssi+materiaalimaksu 106 €

1103807 Lasten kuvataide 11-12 v. 
Ammatti-instituutti Iisakki, taideluokka 
014, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 16.30–19.30 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
Kristiina Heimonen 
Tunteja 60 
Kurssi+materiaalimaksu 106 €

1103808 Lasten kuvataide 13-16 v. 
Ammatti-instituutti Iisakki, taideluokka 
014, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 15.30–17.45 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
Kristiina Heimonen 
Tunteja 90 
Kurssi+materiaalimaksu 134 €

1103801 Lasten kuvataide 5 v. 
Ammatti-instituutti Iisakki, taideluokka 
014, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
To 17.00–17.45 
18.8.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
Kristiina Heimonen 

Tunteja 30 
Kurssi+materiaalimaksu 54 €
1103802 Lasten kuvataide 6 v. 

Ammatti-instituutti Iisakki, taideluokka 
014, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 17.00–18.00 
17.8.–30.11.2022, 12.1.–26.4.2023 
Kristiina Heimonen 
Tunteja 40 
Kurssi+materiaalimaksu 54 €

1103803 Lasten kuvataide 7 v. ryhmä A 
Ammatti-instituutti Iisakki, taideluokka 
104, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 18.10–19.40 
15.8.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Kristiina Heimonen 
Tunteja 60 
Kurssi+materiaalimaksu 106 €

1103804 Lasten kuvataide 7 v. ryhmä B 
Ammatti-instituutti Iisakki, taideluokka 
014, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
To 18.00–19.30 
18.8.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
Kristiina Heimonen 
Tunteja 60 
Kurssi+materiaalimaksu 106 €

HÄMEENKYRÖ
Kuvataidekoulussa opitaan erilaisia kuvallisia valmiuksia tutustumalla monipuolisesti eri 
tekniikoihin ja materiaaleihin. Tule mukaan piirtämään, maalaamaan, valokuvaamaan, 
muotoilemaan ja rakentelemaan. Opetuskokonaisuuksittain edetään varhaisiän opinnoista 
(5-6 v.) perusopintoihin (7-12 v.) ja teemaopintoihin (13-16v.). Lukuvuoden teemana on 
”Luonnollisesti”. Työskentelyssä tutkitaan lähiluontoa, omaa luontosuhdetta, sekä tutkitaan 
muiden maiden ja kulttuurien luontoa ja taidetta. Opetus alkaa leikinomaisesta tutustumi-
sesta kuvataiteen eri osa-alueisiin edeten kohti omaa kuvallista ilmaisua.
Ilmoittautuminen alkaa ma 1.8.2022 klo 9. Voit ilmoittautua netissä uusi.opistopalvelut.fi/
petaja tai puhelimella toimiston uuteen numeroon 040 640 5650. Vapaita opiskelupaikkoja 
on joissain ikäryhmissä. Paikkoja voi tiedustella vielä opetuksen alettuakin. Opettajana 
toimii Kristiina Heimonen.
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KARVIA

1103701 PISAMA-kuvataidekoulu a1 
Karviatalo, harrastetila 
Ke 15.00–16.30 
17.8.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Mirva Valkama 
Tunteja 60 Kurssimaksu 106 €

Aluksi havainnoidaan ympäristön visu-
aalisuutta. Mietitään kuvien merkitystä 
ja tehtävää, ja tutkitaan toden ja sadun 
välistä eroa. Ohjataan oppilasta kriittisen 
ajattelun kehittymiseen. Piirretään ja 
maalataan erilaisia tehtäväkokonaisuuk-
sia. Tutustutaan kuvakerrontaan kuva-
sarjana ja sarjakuvana. Uudessa koko-
naisuudessa kehitetään omaa ilmaisua 
kuvallisen työskentelyn ja reflektoinnin 
kautta. Tutustutaan erilaisiin taidekuviin, 
keskustellaan niistä ja tehdään kuva-ana-
lyysia. Pohditaan omaa kuvailmaisua ja 
arvoja. Tutustutaan paikalliseen kulttuuriin 
ja näyttelytarjontaan. 
1103702 PISAMA-kuvataide c 

Karviatalo, harrastetila 
Ke 13.15–14.45 
17.8.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Mirva Valkama 
Tunteja 60 Kurssimaksu 106 €

Tutustutaan monipuolisesti eri mate-
riaaleihin ja tekniikoihin. Harjoitellaan 
pitkäjännitteistä työskentelyä. Opetellaan 
kuvittelun, keksimisen ja luovan ongel-
manratkaisun taitoja. Suunnitellaan ja to-
teutetaan erilaisia tehtäväkokonaisuuksia. 
1103703 PISAMA-kuvataide paja 

Ke 16.45–19.00 
17.8.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Mirva Valkama 
Tunteja 90 Kurssimaksu 134 €

Piirustuksen pajassa keskitytään havain-
topohjaiseen elävän mallin piirtämiseen. 
Pääpaino on muotojen ja mittasuhteiden 
harjoittelussa. Viiva- ja valööripiirustuksen 
lisäksi ohjelmaan kuuluu croquis-piirus-
tusta. Työvälineinä käytetään erilaisia 

piirtämisen välineitä. Lisäksi jonkin verran 
käytämme myös muita tekniikoita mm. 
maalaamme siveltimellä ja muovailemme. 
1103704 PISAMA-kuvataide b 

Karviatalo, harrastetila 
To 13.30–15.00 
18.8.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
Mirva Valkama 
Tunteja 60 Kurssimaksu 106 €

Kehitetään aistiherkkyyttä, tutkitaan ark-
kitehtuurin ilmiöitä leikkien, kokeillen ja 
omin käsin rakentaen. Tutkitaan raken-
nettua ja luonnon ympäristöä sekä ym-
päristön esineitä. Muodostetaan elämyk-
sellinen suhde omaan lähiympäristöön. 
Käytetään erilaisia materiaaleja ja mene-
telmiä teosten tekemiseen. Tarkastellaan 
ympäristön esineitä ja harjaannutetaan 
havaintokykyä. Suunnitellaan esine piir-
täen ja valmistetaan se muotoillen tai 
kolmiulotteisesti rakentaen. Kokeillaan eri 
materiaaleja ja tekniikoita. Harjoitellaan 
omaa itsenäistä ilmaisua. 
1103705 PISAMA-kuvataidekoulu a2 

Karviatalo, harrastetila 
To 15.15–16.45 
18.8.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
Mirva Valkama 
Tunteja 60 Kurssimaksu 106 €

Havainnoidaan ympäristön visuaalisuutta. 
Mietitään kuvien merkitystä ja tehtävää, 
ja tutkitaan toden ja sadun välistä eroa. 
Ohjataan oppilasta kriittisen ajattelun ke-
hittymiseen. Piirretään ja maalataan eri-
laisia tehtäväkokonaisuuksia. Tutustutaan 
kuvakerrontaan kuvasarjana ja sarjakuva-
na. Lukuvuoden aikana siirrytään uuteen 
opintokokonaisuuteen, jossa kehitetään 
omaa ilmaisua kuvallisen työskentelyn ja 
reflektoinnin kautta ja tutustutaan erilaisiin 
taidekuviin.
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HONKAJOKI
1103401 PISAMA-kuvataide c 

Honkajoen yhteiskoulu vanha rakennus 
lk Horisontti 
Ma 13.00–14.30 
15.8.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Mirva Valkama 
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. 
1103402 PISAMA-kuvataide paja 

Honkajoen yhteiskoulu vanha rakennus 
lk Horisontti 
Ma 14.45–17.00 
15.8.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Mirva Valkama 
Tunteja 90 Kurssimaksu 134 €

Keramiikan pajassa syvennetään kolmi-
ulotteista hahmottamista ja plastista som-
mittelua sekä materiaalien, tekniikoiden 
ja työvälineiden tuntemusta ja hallintaa. 
Oppilas suunnittelee ja toteuttaa keraa-
misen tuotteen tai tuotekokonaisuuden, 
jossa voi painottua tuotesuunniteluun tai 
taiteeseen. Valmistetaan pienimuotoinen 
kirjallinen selvitys työn eri vaiheista. 
1103403 PISAMA-kuvataide a 

Honkajoen yhteiskoulu vanha rakennus 
lk Horisontti 
Ti 14.45–16.00 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
Mirva Valkama 
Tunteja 60 Kurssimaksu 106 €

Havainnoidaan ympäristön visuaalisuutta. 
Mietitään kuvien merkitystä ja tehtävää, 
ja tutkitaan toden ja sadun välistä eroa. 
Ohjataan oppilasta kriittisen ajattelun ke-
hittymiseen. Piirretään ja maalataan eri-
laisia tehtäväkokonaisuuksia. Tutustutaan 
kuvakerrontaan kuvasarjana ja sarjaku-

vana. Kehitetään omaa ilmaisua kuvalli-
sen työskentelyn ja reflektoinnin kautta. 
Tutustutaan erilaisiin taidekuviin, keskus-
tellaan niistä ja tehdään kuva-analyysia. 
Pohditaan omaa kuvailmaisua ja arvoja. 
Tutustutaan paikalliseen kulttuuriin ja 
näyttelytarjontaan. 

PARKANO

1103101 Pisama-kuvataidekoulu, 7 v.- 
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ke 16.00–17.30 
17.8.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Paula Majuri 
Tunteja 60 Kurssimaksu 106 €

Tutkitaan erilaisia ympäristön visuaalisia 
kuvia. Harjoitellaan tutkimaan ja tulkitse-
maan kuvan sisältöä, ja miten tosi ja taru 
eroavat toisistaan. Tutustutaan kuvaker-
rontaan kuvasarjana ja sarjakuvana sekä  
taidekuviin eri tietolähteissä. Kehitetään 
omaa ilmaisua kuvallisen ilmaisun kautta 
eri materiaalein ja tekniikoin. 

Kuvataidekoulu Pisaman kevätnäyttely 2022



21      

TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS
Teatteritaiteen perusopetusta annetaan kolmelle ikäryhmälle: 7–10, 11–12 ja 13–16 
-vuotiaille. Valmentavat opintokokonaisuudet (7–10 v) sisältävät teatteri- ja roolileikkejä. 
Perus- ja teemaopinnoissa (11–12 v. ja 13–16 v.) tutustutaan lähemmin näyttelijäntyö-
hön ja puvustukseen, maskeeraukseen, lavastukseen, valo- ja äänitekniikkaan sekä 
dramaturgiaan ja ohjaukseen. 
Teatteritaiteen perusopetuksen oppilaat pääsevät ilmaislipuilla katsomaan muiden 
Petäjä-opiston teatteriryhmien esityksiä. Tämän lisäksi lukuvuoden aikana käydään 
yhdessä opettajan kanssa katsomassa tamperelaisen ammattilaisteatterin esitys. Lipun 
hinta täsmentyy, kun tutustumiskohde on valittu.
Vapaita paikkoja on kaikissa ryhmässä. Niille voi ilmoittautua ma 1.8. klo 9 alkaen joko 
netissä (uusi.opistopalvelut.fi/petaja) tai puhelimitse (040 640 5650). Paikkoja voi 
tiedustella vielä opetuksen alettuakin. Opettajina ovat Mira Card ja Hanna Rajakoski.

HÄMEENKYRÖ

1102826 Lasten teatteri I (7 - 10 v.) 
Yhteiskoulu, auditorio, Ristamäentie 13, 
39100 Hämeenkyrö 
Ti 18.30–20.00 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
Mira Card 
Tunteja 62 Kurssimaksu 74 €

Opetuksen tavoitteena on innostaa lapset 
leikin kautta teatterin maailmaan. Tun-
neilla kehitetään mielikuvitusta keksimällä 
omia tarinoita sekä liikutaan, tehdään 
pantomiimia ja ilmaisutaidon harjoituksia. 
Kurssilla opetellaan toimimaan ryhmässä. 
Keskeisinä asioina tutustutaan ikäryh-
mälle sopiviin vuorovaikutustilanteisiin, 
tunnetaitoihin, artikulaatioon ja ilmaisuun. 
Ihmetellään ja tehdään teatteria yhdessä! 
Kurssilla toteutetaan yksi isompi teatte-
riesitys mahdollisessa yhteistyössä mui-
den teatteriryhmien kanssa. 
1102827 Lasten teatteri II (11- 12 v.) 

Yhteiskoulu, auditorio, Ristamäentie 13, 
39100 Hämeenkyrö 
Ti 16.15–18.30 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
Mira Card 
Tunteja 90 Kurssimaksu 104 €

Teatteritaiteen opintojen tavoitteena on 
kehittää edelleen ryhmätyötaitoja, kertoa 

omia tarinoita teatterin keinoin, uppoutua 
roolityön tekemiseen. Tunneilla tehdään 
ilmaisutaidon harjoitteita, liikutaan, opetel-
laan äänenkäyttöä, kirjoitetaan itse omia 
esitettäviä tekstejä. Ilmaisun ja näyttele-
misen lisäksi pohditaan teatteritaiteen eri 
osa-alueita: miten toimitaan puvustajana, 
valo- ja äänisuunnittelijana tai lavastaja-
na? Harjoitellaan myös ohjaajan roolia, 
palautteen antamista ja vastaanottamista. 
Keväällä toteutetaan yksi isompi teatte-
riesitys mahdollisessa yhteistyössä mui-
den teatteriryhmien kanssa. 
1102828 Nuorten teatteri (13 v. -) 

Yhteiskoulu, auditorio, Ristamäentie 13, 
39100 Hämeenkyrö 
Ti 15.45–18.00 
16.8.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
Hanna Rajakoski 
Tunteja 90 Kurssimaksu 104 €

Kurssilla improvisoidaan, liikutaan, tulki-
taan näytelmätekstejä, tehdään valaistuk-
sia ja äänimaailmoja. Käytetään teatterin 
tarjoamaa maailmaa harjoittelemalla 
ikäryhmälle sopivalla tavalla vuorovai-
kutustaitoja, tunteiden tunnistamista ja 
ilmaisua. Lukuvuoden aikana toteutetaan 
yksi iso näytelmäprojekti, jossa voidaan 
käyttää teatteritaiteen oppilaiden omia 
tekstejä tai lähteä harjoittelemaan valmis-
ta näytelmää. 
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KIELET

1201801 Arkipäivän suomea 
Ammatti-Instituutti Iisakki, päiväluokka 
2. kr, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 10.00–11.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Sirpa Lehtola-Nässi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssilla opiskellaan suomea alkeista 
eteenpäin. Aloitetaan suomen kielen al-
keiden tehokkaalla kertaamisella. Pääset 
harjoittelemaan puhumista, kirjoittamista, 
kielen rakenteita ja kasvattamaan sana-
varastoasi. Harjoittelemme kieltä arkielä-
mää varten; opit kertomaan itsestäsi, per-
heestäsi, arkipäivästäsi ja harjoittelemaan 
suomen kielen puhumista esim. tutustu-
essasi uusiin ihmisiin ja asiointitilanteissa. 
Oppikirjana Oma Suomi 1, jonka opiskelu 
aloitetaan alusta. Etenemistahti määräy-
tyy opiskelijoiden taitotason perusteella. 
Kurssi sopii erinomaisesti suomen kielen 
alkeiden opiskeluun, mutta myös kaikille, 
jotka haluavat rohkaistua puhumaan ja 
kirjoittamaan suomen kieltä. 
1203801 Englanti 1: Englantia alkeista 
eteenpäin aamupäivällä 

Ammatti-Instituutti Iisakki, päiväluokka 
2. kr, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 9.30–11.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Sirpa Lehtola-Nässi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tällä aikuisopiskelijalle suunnatulla eng-
lannin alkeiskurssilla jatketaan alkeiden 
opiskelua rauhalliseen tahtiin. Kurssilla 
opit uusina asioina kestopreeesensin ja 
imperfektin käyttöä, mutta myös aiemmin 

opittua kerrataan ahkerasti. Tunneilla 
työskennellään paljon parin kanssa tai 
pienessä ryhmässä. Oppikirjaaa Every-
day English 2 jatketaan kappaleesta 1
1203802 Englanti 2: Englannin  
perustaso 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 107, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 17.15–18.45 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Sirpa Lehtola-Nässi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Englannin perustason kurssilla opetel-
laan lisää kielen perusrakenteita uuden 
käytännönläheisen oppikirjan parissa. 
Kurssilla kannustetaan opiskelijaa käyt-
tämään kieltä rohkeasti ja laajennetaan 
jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvitta-
vaa sanastoa. Keskeisiä aihepiirejä ovat 
lääkärissä käynti, luonto ja ympäristö 
sekä työelämä. Kielen rakenteista kerra-
taan imperfektiä ja perfektiä sekä -ed/-
ing-päätteisiä adjektiivejä. Oppikirjana 
Everyday English 3, jota jatketaan kappa-
leesta 4. 
1203803 Englanti 3: Englannin  
päiväryhmä 

Ammatti-Instituutti Iisakki, päiväluokka 
2. kr, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 10.30–12.00 
5.9.–29.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Sirpa Lehtola-Nässi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tällä edistyneemmän tason kurssilla ke-
hitetään kielitaitoa iloisessa ilmapiirissä. 
Tunneilla kannustetaan keskusteluun ja 
kielen aktiiviseen käyttämiseen. Kurssilla 
käsitellään ajankohtaisia aiheita kuten 
hyvinvointia, lentomatkustamista ja ku-
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luttamista sekä syvennytään epäsuoriin 
kysymyslauseisiin, verbin kestomuotoihin 
ja apuverbeihin. Oppikirjana English for 
You, too! Book 5, jonka opiskelu aloite-
taan alusta. 
1203804 Englannin keskustelukurssi 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 107, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 19.00–20.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Sirpa Lehtola-Nässi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Haluaisitko harjoitella englannin puhu-
mista rennossa ja kannustavassa ilma-
piirissä? Tällä keskustelukurssilla pääset 
kehittämään puhetaitojasi monipuolisesti 
innostavien tehtävien avulla vaihdellen 
parin kanssa tai pienessä ryhmässä. 
Kurssilla käydään läpi eri aihepiirejä ku-
ten koti ja perhe, harrastukset, ostostilan-
teet ja matkailu. Kurssi sopii opiskelijoille, 
joille kielen perusrakenteet ja -sanasto 
ovat tuttuja. Oppikirjana Catching up, 
jonka opiskelu aloitetaan alusta. 
1203805 Matkailuenglantia keväällä 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 107, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 17.15–19.30 
11.4.–16.5.2023 
Sirpa Lehtola-Nässi 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €

Haluaisitko harjoitella englantia erilaisia 
matkan varrella tulevia tilanteita varten? 
Tällä keväisellä lyhytkurssilla pääset 
tehokkaasti päivittämään omaa matkailu-
englantiasi. Kurssilla harjoitellaan asioin-
tia lentokentällä, ravintolassa, hotellissa 
ja apteekissa, kysymään tietä ja muitakin 
neuvoja sekä erilaisista ongelmatilanteis-
ta selviämistä.

1203806 Englanti 2: Englantia etäillen 
Hämeenkyrön verkkokurssi 
Ma 17.15–18.45 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Sirpa Lehtola-Nässi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Verkkokurssi tarjoaa loistavan mahdolli-
suuden opiskella englannin perustaitoja, 
vaikka kotisohvalta käsin. Opiskelijalla on 
aktiivinen rooli ja tavoitteena onkin eri-
laisten puhetilanteiden harjoittelu muiden 
ryhmäläisten kanssa sekä rakenteiden ja 
sanaston parempi hallinta. Aiheina mm. 
harrastukset, ruoka ja juoma sekä erilai-
set vaivat. Rakenneasioista käsittelemme 
adjektiivien vertailua, kestopreesensiä, 
some/any sanoja ja mittailmauksia. Op-
pikirjana Destinations 2, jota jatketaan 
kappaleesta 4. 
1204801 Saksan alkeiden jatko 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 108, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 18.45–20.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Susanna Liuksiala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssi on tarkoitettu noin vuoden saksaa 
opiskelleille. Kirjana Freut mich 1. Terve-
tuloa opiskelemaan saksaa! 
1204802 Saksan jatkokurssi 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 108, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 17.00–18.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Susanna Liuksiala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssi on tarkoitettu saksaa noin 3-4 
vuotta opiskelleille. Oppikirjana Hallo 3. 
Kirjassa on monipuolinen sanasto ja ai-
heet arkielämästä. Tunnilla tehdään pal-
jon keskusteluharjoituksia. 

Ilmoittautuminen kansalaisopston kursseille alkaa ma 8.8.2022 klo 17-19. 
Aloituspäivänä ollaan tuttuun tapaan Hämeenkyrön kirjastolla. Tiistaista 9.8. alkaen  

ilmoittautumisia otetaan vastaan opiston toimistolla (Taitokuja 3) ma-pe klo 9-15.
Voit myös ilmoittautua netissä uusi.opistopalvelut.fi/petaja ympäri vuorokauden.
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1205801 Ranskan alkeet (Taitotaso A1) 
Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 106, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 17.15–18.45 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Outi Karttunen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tervetuloa tutustumaan ranskan kieleen 
ja kulttuuriin tai kertaamaan aiemmin 
opittua. Kurssi etenee leppoisaan tahtiin 
ja painottaa ääntämistä ja puhekieltä, 
matkailua ja kohteliaisuusmuotoja. Kie-
lioppi etenee pienin askelin ja koko ajan 
opittua kerraten eli mukana on helppo 
pysyä. Kirjan aihepiireinä ovat mm. ruo-
kailu, shoppailu ja harrastukset sekä 
kanssakäyminen perheen ja ystävien 
kanssa. Kurssilla matkaillaan Bretagnen 
kiehtovissa maisemissa. Bienvenue! 
Tervetuloa mukaan! Oppikirja: J’aime 1 
(Otava) 1.tunnilla ei tarvita vielä kirjaa. 
(Vanhan ja uuden OPSin paperikirja sekä 
uusi digikirja sopivat) 
1205802 Ranskan kevyt kertauskurssi 
(Taitotaso A2) 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 106, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 19.00–20.30 
6.9.–31.12.2022, 10.1.–4.4.2023 
Outi Karttunen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Bienvenue! Rohkeasti mukaan pitkänkin 
tauon jälkeen! Kerrataan ranskan perus-
sanastoa kevyesti keskustellen ja kieliop-
pia prepaten tarpeen mukaan. Pääpaino 
kurssilla on puhetaitojen aktivoinnissa. 
Kurssin aihepiirit: ruoka, terveys, asumi-
nen, perhe, kansainvälisyys, kulttuuri ja 
matkailu. Seuraamme myös ajankohtaisia 
uutistapahtumia Ranskassa. Oppikirjasta 
päätetään yhdessä kurssilaisten kanssa. 
1205803 Matkailuranska  
haltuun kevyesti 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 106, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma ja Ti 17.00–20.00 

11.4., 17.-18,4. ja 24.-25.4.2023 
Outi Karttunen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 36 €

Haluaisitko aloittaa ranskan alkeet 
kevyesti sanaston ja matkailufraasien 
opiskelulla ilman kieliopin painolastia? 
Tai tarvitseeko aikoinaan oppimasi kieli-
taito kertausta? Vai suunnitteletko ehkä 
toivematkaa Ranskaan? Nyt on aika tulla 
mukaan. Matkailuranskan kurssilla opim-
me ääntämistä, runsaasti ruokasanastoa 
ja matkalla tarvittavia sanontoja. Nyt on 
hyvä tilaisuus päästä makustelemaan 
ranskan kieltä ilman kieliopin koukeroita. 
Kurssilla työskennellään pienryhmissä eli 
jokaiselle löytyy oma tasoryhmä. Mukaan 
toivotetaan niin vasta-alkajat kuin ranskaa 
jo pidempäänkin lukeneet. Tämän paketin 
avulla on vasta-alkajankin helppo matkail-
la Ranskassa. Mukana on runsaasti ta-
pakulttuuria sekä matkailuinfoa Ranskan 
maakunnista Kahvitauko yhteisen pöydän 
ympärillä on tärkeä osa kurssia. Siinä 
opitaan kohteliaisuusfraaseja ja kerrataan 
kurssilla opittua sanastoa. Oppimateriaali-
na opettajan valmistama aineisto. Bienve-
nue! Tervetuloa mukaan! 
1206801 Venäjän aakkoskurssi 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 106, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 16.00–17.00 
5.9.–3.10.2022 
Susanna Liuksiala 
Tunteja 8 Kurssimaksu 20 €

Opetellaan venäjän kielen aakkoset ja 
tehdään pieniä keskusteluharjoituksia. 
Opiskelumateriaalina monisteet. 
1206802 Venäjän alkeiden jatko 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 106, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 19.00–20.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Susanna Liuksiala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssille voivat tulla kaikki, jotka osaa-
vat venäjän kielen aakkoset. Tervetuloa 
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opiskelemaan venäjän kieltä ja kulttuuria! 
Oppikirjana Kafe Piter 1. 
1206803 Venäjän jatkokurssi 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 106, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 17.15–18.45 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Susanna Liuksiala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssi on tarkoitettu venäjää noin 3-4 
vuotta opiskelleille. Oppikirjana on käy-
tännön kielitaitoon painottuva Kafe Piter 
2, jossa on monipuolinen sanasto. 
1207801 Espanjan alkeet Taitotaso A1 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 107, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 17.30–19.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Merino Rodriguez Maria Begona 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

¡Hola! Nyt on mahdollisuus tutustua yh-
teen maailman puhutuimmista kielistä. 
Tällä kurssilla opiskellaan espanjan al-
keita, harjoitellaan perustietoja espanjan 
kielestä, kertomista itsestä sekä yksin-
kertaisia käytännön tilanteita. Espanjalai-
sen opettajan kanssa tutustutaan myös 
Espanjan kulttuuriin ja tapoihin. Kurssi 
soveltuu vasta-alkajille. Käytettävä kirja 
kattaa A1 Eurooppalainen kielitaidon vii-
tekehys (EVK) tasoa vastaavan sisällön. 
Oppikirja: ”Nuevo español en marcha 
(A1-A2)” (ISBN: 978-84-9778-529-7) ja 
sanakirja suomi-espanja-suomi 
1207802 Espanjan jatkokurssi 
Taitotaso B1 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 106, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 17.15–18.45 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Merino Rodriguez Maria Begona 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

¡Bienvenidos! Haluatko kehittää jo hank-
kimaasi espanjan kielen taitoa? Kurssilla 
harjoitellaan kielen sanastoa, luetun ja 
kuullun ymmärtämistä sekä suullista ja 

kirjallista tuottamista. Espanjalaisen opet-
tajan kanssa tutustutaan Espanjan kult-
tuuriin ja tapoihin. Arkikielen ja käytännön 
asioinnin lisäksi käymme läpi opiskelijoi-
den toivomia aiheita. Tehtäviä voi muoka-
ta ja soveltaa opiskelijoiden oman taito-
tason mukaan. Kurssi soveltuu espanjaa 
kansalaisopistossa useamman vuoden 
opiskelleille sekä muille, jotka hallitsevat 
espanjan kielen perusteet. Käytettävä 
kirja kattaa B1 Eurooppalainen kielitaidon 
viitekehys (EVK) tasoa vastaavan sisäl-
lön. Oppikirja: ”Nuevo español en marcha 
3 (B1)” kappaleesta 8 eteenpäin (ISBN: 
978-84-9778-740-6) ja sanakirja suomi-
espanja-suomi 
1207803 Espanjan alkeet Taitotaso A2 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 106, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 18.50–20.20 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Merino Rodriguez Maria Begona 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

¡Hola! Tämä kurssi soveltuu opiskelijoille, 
jotka ovat osallistuneet Espanjan alkeet 
-kurssille tai osaavat vähän espanjaa ja 
haluavat kerrata espanjan sanastoa ja 
verbejä. Espanjalaisen opettajan kanssa 
tutustutaan myös Espanjan kulttuuriin ja 
tapoihin. Tällä kurssilla opimme kerto-
maan tapahtumista mennessä ajassa. 
Opimme myös hyödyllisiä ilmauksia ja 
harjoittelemme puhumista eri tilanteissa. 
Käytettävä kirja kattaa A2 Eurooppalainen 
kielitaidon viitekehys (EVK) tasoa vastaa-
van sisällön. Oppikirja: ”Nuevo español 
en marcha (A1-A2)” kappaleesta 10 
eteenpäin. (ISBN: 978-84-9778-529-7) ja 
sanakirja suomi-espanja-suomi 

Voit ilmoittautua netissä  
uusi.opistopalvelut.fi/petaja,  
puhelimitse 040 640 5650 tai  

poikkeamalla opiston toimistoon 
(Taitokuja 3) ma-pe klo 9-15
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TANSSI

1105801 Itämainen tanssi 
Hällä-Pirtti, Alasentie 36, 39200 
Kyröskoski 
Ke 17.30–19.00 
14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Katja-Marika Mäkinen 
Tunteja 46 Kurssimaksu 54 €

Itämainen tanssi hellii selkää ja ylläpitää 
hyvää ryhtiä. Tanssin liikekieleen sisältyy 
sekä pehmeitä että teräviä liikkeitä ja se 
vahvistaa syviä keskivartalon lihaksia. 
Harjoittelemme liikkeitä yhdistellen kivoja 
sarjoja, joista on helppo koostaa omalle 
kropalle sopivia tansseja. Oma jumppa-
alusta mukaan venyttelyjä varten. 
1105802 Lavatanssin perusteet 

Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
To 17.30–18.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Ari Vaskelainen 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Ryhmässä on kiertävä parinvaihto, joten 
omaa paria ei tarvita eikä myöskään 
aiempaa tanssikokemusta. Kurssilla 
edetään hitaasti laji kerrallaan ryhmän 
mukaan. Kurssi on tarkoitettu juuri kaikille 
niille, jotka ovat osaamattomuuttaan epä-
röineet tanssikurssille lähtemistä. 
1105803 Rock & Swing perusteet 

Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
To 18.30–19.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Ari Vaskelainen 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Tämä on peruskurssi kädenalitansseista 
kiinnostuneille. Kurssilla harjoitellaan 
paljon perusteita ja opetellaan yleisempiä 
peruskuvioita edeten rauhallisesti ryhmän 
mukaan. Ryhmässä vaihdetaan myös 
paria, mikä kehittää kädenalitansseissa 
tarvittavaa vienti- ja seuraamistaitoa. Jos 
on epäröinyt kädenalitanssikurssille läh-

töä osaamattomuuttaan, kannattaa tulla 
juuri tälle kurssille. 
1105804 Lavatanssitorstait 

Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
To 19.30–21.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Ari Vaskelainen 
Tunteja 32 Kurssimaksu 54 €

Ryhmä on suunnattu uusia haasteita 
hakeville, perusteet hallitseville, tanssilii-
kunnan iloista nauttiville tanssijoille. Ryh-
mässä vaihdetaan paria eli omaa paria ei 
tarvita. Kurssilla tanssitaan perustansse-
ja, kädenalitansseja sekä kansanomaisia 
tansseja.

HYVINVOINTI

8301801 Kehonhuolto 
Hällä-Pirtti, Alasentie 36, 39200 
Kyröskoski 
Ke 19.15–20.15 
14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Katja-Marika Mäkinen 
Tunteja 46 Kurssimaksu 44 €

Lempeää kehonhuoltoa lattiatasossa. 
Tuntiin kuuluu liikkuvuutta lisääviä liike-
harjoituksia, helppoja lihaskuntoliikkeitä ja 
paljon venyttelyjä. Mukaan hyvä jumppa-
alusta. Tervetuloa huoltamaan kehoa 
lempeällä liikkeellä, samalla myös mieli 
rauhoittuu. 
8301802 Fasciakehonhuolto  
ja venyttely -verkkokurssi 

Hämeenkyrön verkkokurssi 
Ma 10.35–11.35 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Reija Laitinen 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Kurssilla parannetaan liikkuvuutta rau-
hallisilla dynaamisilla venytyksillä lihas-
toimintaketjuja mukaillen. Harjoittelussa 
hyödynnetään fasciamenetelmää, joka 
perustuu myofascioiden eli lihaskalvoket-
jujen kokonaisvaltaiseen toiminnalliseen 
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liikkuvuus- ja liikehallintaharjoitteluun. 
Apuna käytetään mm. kuminauhoja ja 
jumppakeppiä. Mukaan tarvitaan läm-
pimät ja joustavat vaatteet. Opettaja 
lähettää sähköpostiin linkin ja ohjeet osal-
listumiseen ennen kurssin alkua. Tunti 
toteutetaan YouTuben välityksellä. Tallen-
ne katsottavissa lukukauden loppuun asti. 
Tunnilla ei ole musiikkia. 
8301803 Niska-hartia-selkä-
verkkokurssi 

Hämeenkyrön verkkokurssi 
Ma 13.00–13.30, To 11.30–12.00 
5.9.–1.12.2022, 9.1.–6.4.2023 
Reija Laitinen 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Puolen tunnin vetreyttävä niska-hartia-
selkä jumppa kaksi kertaa viikossa. 
Kurssilla tehdään kehoa avaavia ja niska-
hartiaseutua huoltava harjoitteita. Liik-
keitä tehdään myös lattiatasossa, joten 
tunnille osallistuja tarvitsee jonkin verran 
tilaa ja jumppa-alusta. Kurssilla käytetään 
erilaisia välineitä, kuten tyyny, pitkä jump-
pakuminauha, keppi tai harjanvarsi. Tunti 
toteutetaan YouTuben välityksellä. Tallen-
ne katsottavissa lukukauden loppuun asti. 
Tunnilla ei ole musiikkia. 
8301804 Varttuneempien aivojumppa 

Hällä-Pirtti, Alasentie 36, 39200 
Kyröskoski 
Ke 11.00–12.00 
14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Katja-Marika Mäkinen 
Tunteja 46 Kurssimaksu 44 €, 
Kurssi+materiaalimaksu 50 €

Kevyttä liikettä keholle ja virkistystä ai-
voille. Hauskojen ja kevyiden liikkeiden 
avulla tuetaan kehon liikkuvuutta sekä 
aktivoidaan aivoja leikillisillä muistitehtä-
villä. Tällä tunnilla pipo ei kiristä. 

8301805 Lempeä pilates  
-verkkokurssi 

Hämeenkyrön verkkokurssi 
Ma 11.40–12.40 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Reija Laitinen 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Tämä on nimensä mukaisesti lempeä 
pilatestunti, jolla vahvistetaan erityisesti 
keskivartalon lihaksia, lisätään liikku-
vuutta sekä parannetaan kehonhallintaa 
ja ryhtiä. Liikkeet tehdään rauhalliseen 
tahtiin pilateksen periaatteiden mukaan. 
Osallistumisen edellytyksenä on, että 
pystyy menemään lattiatasoon. Ei edel-
lytä aiempaa kokemusta pilateksesta. 
Kurssilla käytetään eri välineitä kuten, 
pitkää jumppakuminauhaa, pilates palloa 
(käy myös tyyny), käsipainoja (käy myös 
täytetyt vesipullot). Joustavat vaatteet, 
kenkiä ei tarvita. Tunti toteutetaan You-
Tuben välityksellä. Tallenne katsottavissa 
lukukauden loppuun asti. Tunnilla ei ole 
musiikkia. 
8301806 Physiopilates A 

Hämeenkyrön yhteiskoulu, tanssitila, 
Ristamäentie 13, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 17.30–18.30 
19.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Anne Mäkelä 
Tunteja 31 Kurssimaksu 44 €

Pilates on kehonhallintamenetelmä, jonka 
pääasiallisena tavoitteena on kehittää 
optimaalista toiminnallista ryhtiä vahvis-
tamalla vartalon keskialuetta, opettamalla 
oikeaoppisia liikeratoja ja syventämällä 
hengitystä. Harjoittelu kehittää voimaa, 
kestävyyttä, liikkuvuutta, kehonhallintaa 
sekä kehotietoisuutta. PhysioPilates on 
pilatesharjoittelua, johon on yhdistetty 
fysioterapeuttinen osaaminen. Ryhmä 
on tarkoitettu pilateksen perusteet hallit-
seville. Harjoittelussa asennot, liikkeet ja 
liikesarjat kehittävät kehonhallintaa edis-
tyneemmällä tavalla. Joustava vaatetus ja 
jumppa-alusta mukaan, kenkiä ei tarvita. 

Tuntimäärät sekä kurssimaksut on  
ilmoitettu koko vuodelta  

ja kellonajat ilman taukoja.  
Tarkemmin sivuilla 6-10.
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8301807 Physiopilates B 
Hämeenkyrön yhteiskoulu, tanssitila, 
Ristamäentie 13, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 19.00–20.00 
19.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Anne Mäkelä 
Tunteja 31 Kurssimaksu 44 €

Pilates on kehonhallintamenetelmä, jonka 
pääasiallisena tavoitteena on kehittää 
optimaalista toiminnallista ryhtiä vahvis-
tamalla vartalon keskialuetta, opettamalla 
oikeaoppisia liikeratoja ja syventämällä 
hengitystä. Harjoittelu kehittää voimaa, 
kestävyyttä, liikkuvuutta, kehonhallintaa 
sekä kehotietoisuutta. PhysioPilates on 
pilatesharjoittelua, johon on yhdistetty 
fysioterapeuttinen osaaminen. Ryhmä 
on tarkoitettu pilateksen perusteet hallit-
seville. Harjoittelussa asennot, liikkeet ja 
liikesarjat kehittävät kehonhallintaa edis-
tyneemmällä tavalla. Joustava vaatetus ja 
jumppa-alusta mukaan, kenkiä ei tarvita. 
8301811 Kahvakuulaverkkokurssi 

Hämeenkyrön verkkokurssi 
Ma 9.30–10.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Reija Laitinen 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Kahvakuulaharjoittelua aikaan tai paik-
kaan sitoutumatta. Kahvakuulaharjoittelul-
la vahvistetaan koko kehoa monipuolises-
ti ja tehokkaasti yksinkertaisilla liikkeillä 
ja selkeillä ohjeilla. Tunnille tarvitsee 
oman kahvakuulan ja jumppa-alustan. 
Aloitteleville naisille suositellaan 4- 8 kg ja 
miehille 8- 16 kg kahvakuulaa. Opettaja 
lähettää sähköpostiin linkin ja ohjeet osal-
listumiseen ennen kurssin alkua. Tunti 
toteutetaan YouTuben välityksellä. Tallen-
ne katsottavissa lukukauden loppuun asti. 
Tunnilla ei ole musiikkia. 

8301812 Syvien lihasten treeni  
ja lihashuolto 

Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 16.00–17.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Maise Autero 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Rauhallisen alkulämmittelyn jälkeen kes-
kitytään liikkeisiin, jotka vahvistavat keski-
vartalon lihaksia, edistävät hyvää ryhtiä ja 
liikkuvuutta. Kurssi sopii kaikenikäisille ja 
-kokoisille kunnonkohottajille. 
8301813 Hiit-jumppa 

Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 17.00–18.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Maise Autero 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Hyvän alkulämmittelyn jälkeen tehdään 
tehokas koko kehon lihaskuntoharjoitus, 
jossa vuorottelevat lihasvoimaa ja aero-
bista kuntoa kehittävät liikkeet. Sopii kai-
kille hyvän kunnon haluaville. 
8301815 Tehomuokkaus 

Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 
16, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 16.00–17.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Maise Autero 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Tehokas lihaskuntotunti, jolla alkulämmit-
telyn jälkeen käydään läpi eri lihasryhmät. 
Lopuksi venyttely. Ei sisällä vaikeita as-
kelsarjoja. Tunti sopii kaikille. 
8301816 Miesten jumppa 

Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 17.00–18.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Maise Autero 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Miesten jumpassa kohotetaan kuntoa 
tehden sekä aerobisia- että lihaskunto-
harjoitteita. Lopuksi venyttely. Ei sisällä 

Voit maksaa kurssimaksuja toimis-
toon Smartum- ja Tyky-setelillä syys-
kaudella 14.10.2022 ja kevätkaudella 

16.2.2023 saakka
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vaikeita askelsarjoja. Tunti sopii kaiken-
ikäisille miehille. 
8301821 Kuntonyrkkeilyn peruskurssi 

HS Training, Kyrönsarventie 6, 39100 
Hämeenkyrö 
Ma 19.00–20.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Maise Autero 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Kurssi on suunnattu uusille harrastajille 
tai tauon jälkeen lajiin palaaville. Harjoi-
tusvälineitä (hanskat ja hyppynaru) saa 
tarvittaessa lainaksi. Tehokas kurssi, jolla 
kehittyy kestävyys ja voima, ketteryys ja 
tasapaino. Sopii kaiken kuntoisille. 
8301822 Kuntonyrkkeily 

HS Training Kyrönsarventie 6, 39100 
Hämeenkyrö 
Ke 19.00–20.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Maise Autero 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Tunti on suunnattu niille harrastajille, joilla 
peruslyönnit ovat hallussa. Harjoitusvä-
lineitä saa tarvittaessa lainaksi. Tehokas 
tunti, jolla parannetaan nyrkkeilytekniik-
kaa, kestävyyttä, voimaa, ketteryyttä ja 
tasapainoa. Sopii nyrkkeilyn perusasiat 
hallitseville. 
8302801 Aamujooga viikon aluksi 

Ammatti-Instituutti Iisakki, painisali, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 8.00–9.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Pasi Viitala 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Iisakin aamujoogassa aloitetaan uusi viik-
ko lempein liikkein. Tavoitteena on keski-
tetysti suoritetut hathajooga-harjoitukset, 
jotka kohentavat kuntoa venytysten, 
rentoutuksen ja luonnollisen hengityksen 
avulla. Kurssi sopii kaikille ja kaikenikäi-
sille aamuvirkuille. Mukaan voi hyvin tulla, 
vaikkei olisikaan aiemmin joogannut. 
Mukaan väljät vaatteet ja jumppa-alusta. 

8302802 Hathajooga Mahnalan 
Ympäristökoululla 

Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 
761, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 18.00–19.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Mirja Remes 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tunnit sisältävät lempeitä ja vahvistavia 
joogaharjoituksia, jotka lisäävät kehon 
joustavuutta ja hyvinvointia. Lisäksi jooga 
antaa mahdollisuuden kokonaisvaltai-
seen rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. 
Ryhmä sopii myös aloittajille. Oma matto 
mukaan. 
8302803 Kyröspohjan jooga 

Frantsilan Hyvän Olon Keskus, 
Kyröspohjantie 320, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 18.00–19.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Virpi Raipala-Cormier 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Rentouttava hathajooga. Rento vaatetus 
ja oma alusta mukaan. 
8302805 Hathajooga Iisakissa 

Ammatti-Instituutti Iisakki, liikuntasali, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
To 17.00–18.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Pasi Viitala 
Tunteja 40 Kurssimaksu 54 €

Hathajooga on lempeä ja rauhallinen joo-
gamuoto, joka tasapainottaa sekä kehoa 
että mieltä. Harjoitukset tehdään oman 
hengityksen tahdissa ja ne venyttävät ja 
vahvistavat lihaksia, auttavat pitämään 
nivelet joustavina sekä edistävät veren-
kiertoa ja ruuansulatusta. Hathajooga 
sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta, 
myös niille, joilla on ongelmia selän tai 
nivelten kanssa. Tunnin lopuksi on ohjattu 
loppurentoutus. Mukaan oma joogamatto, 
joustavaa vaatetta sekä lämmintä ylle 
loppurentoutukseen. 
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8302804 Päiväjooga 
Isomuotian tila, Vesajärventie 1921, 
39100 Hämeenkyrö 
To 13.00–14.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Pasi Viitala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Vesajärven päiväjoogaryhmässä jatke-
taan joogan perusteisiin tutustumista. 
Tavoitteena on keskitetysti suoritetut 
hathajooga-harjoitukset, jotka kohentavat 
kuntoa venytysten, rentoutuksen ja luon-
nollisen hengityksen avulla. Kurssi sopii 
kaikille ja kaikenikäisille naisille ja miehil-
le, joille päiväaika on sopiva. Ryhmään 
voi hyvin tulla, vaikkei olisikaan aiemmin 
joogannut. Mukaan väljät vaatteet ja 
jumppa-alusta. 

MUSIIKKI

1101801 Pinsiön mieskuoro 
Sasin päiväkoti, Sasintie 81, 39100 
Hämeenkyrö 
Ma 18.30–20.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Vesa Rantamäki 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Pinsiön mieskuoro on vireä ja virkeä, 
taiteellisesti ja teknisesti kehittynyt ja 
kehittyvä noin 20-jäseninen mieskuoro, 
joka kokoaa joukkoonsa mielellään myös 
uusia laulajia usean kunnan alueelta. 
Opetusohjelmassa mieskuorolaulujen 
harjoittelua, äänenmuodostusta, esiinty-
misiä ym. Uudet laulajat toivotetaan aina 
tervetulleiksi! 
1101802 Pianonsoitto A 

Kyröskosken koulu, Koulukatu 26,39200 
Kyröskoski 
Ma 14.30–17.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Päivikki Helinheimo 
Kurssimaksu 240 €

Pianonsoiton sisältö painottuu opiskelijan 
valinnan mukaan klassisen ja kevyen mu-
siikin tai vapaan säestyksen opiskeluun. 

Tunneilla vahvistetaan soittotekniikkaa 
ja nuotinlukutaitoa. Vapaan säestyksen 
opinnoissa opetellaan säestämään eri-
laisilla tavoilla sointumerkeistä. Opinnot 
edellyttävät säännöllistä kotiharjoittelua! 
Syyslukukaudella 12 ja kevätlukukaudella 
12 30 min. mittaista oppituntia. 
1101803 Pianonsoitto B 

Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 
761, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 13.30–16.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Päivikki Helinheimo 
Kurssimaksu 240 €

Pianonsoiton sisältö painottuu opiskelijan 
valinnan mukaan klassisen ja kevyen mu-
siikin tai vapaan säestyksen opiskeluun. 
Tunneilla vahvistetaan soittotekniikkaa 
ja nuotinlukutaitoa. Vapaan säestyksen 
opinnoissa opetellaan säestämään eri-
laisilla tavoilla sointumerkeistä. Opinnot 
edellyttävät säännöllistä kotiharjoittelua! 
Syyslukukaudella 12 ja kevätlukukaudella 
12 30 min. mittaista oppituntia. 
1101804 Pianonsoitto C 

Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 
16, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 14.30–17.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Päivikki Helinheimo 
Kurssimaksu 240 €

Pianonsoiton sisältö painottuu opiskelijan 
valinnan mukaan klassisen ja kevyen mu-
siikin tai vapaan säestyksen opiskeluun. 
Tunneilla vahvistetaan soittotekniikkaa 
ja nuotinlukutaitoa. Vapaan säestyksen 
opinnoissa opetellaan säestämään eri-
laisilla tavoilla sointumerkeistä. Opinnot 
edellyttävät säännöllistä kotiharjoittelua! 
Syyslukukaudella 12 ja kevätlukukaudella 
12 30 min. mittaista oppituntia. 
1101805 Akustisen/sähkökitaransoitto 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 105, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 14.00–16.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
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Olli Perttula 
Tunteja 86,58 Kurssimaksu 120 €

1101806 Ukulelen soitto 
Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 105, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 14.00–16.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Olli Perttula 
Kurssimaksu 120 €

Kurssilla perehdytään ukulelen soiton 
perusasioihin ja edetään opiskelijan edis-
tymisen mukaisesti. Edistyminen edel-
lyttää säännöllistä kotiharjoittelua. Sekä 
syys- että kevätlukukaudella on 12 30 
min. mittaista opetuskertaa. 
1101807 Joululaulujen säestyskurssi 

Kyröskosken koulu, Koulukatu 26,39200 
Kyröskoski 
Ma 14.30–17.00 
5.–11.12.2022 
Päivikki Helinheimo 
Tunteja 46,62 Kurssimaksu 20 €

Kurssin aikana opetellaan soittamaan 
muutama opiskelijan taitotason mukainen 
joululaulu. 
1101808 Joululaulujen säestyskurssi 

Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 
16, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 14.30–17.00 
7.–14.12.2022 
Päivikki Helinheimo 
Tunteja 46,62 Kurssimaksu 20 €

Kurssin aikana opetellaan soittamaan 
muutama opiskelijan taitotason mukainen 
joululaulu. 
1101809 Joululaulujen säestyskurssi 

Mahnalan ympäristökoulu, Maisematie 
761, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 14.30–17.00 
13.–20.12.2022 
Päivikki Helinheimo 
Tunteja 46,62 Kurssimaksu 20 €

Kurssin aikana opetellaan soittamaan 
muutama opiskelijan taitotason mukainen 
joululaulu. 

1101810 Keväinen pianon pikakurssi A 
Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 
761, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 14.30–17.00 
17.4.–15.5.2023 
Päivikki Helinheimo 
Kurssimaksu 45 €

Kurssin aikana soitetaan pianokappaleita 
tai harjoitellaan säestämään opiskelijan 
taitotason mukaisesti. 
1101811 Keväinen pianon pikakurssi B 

Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 
761, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 14.30–17.00 
11.4.–2.5.2023 
Päivikki Helinheimo 
Kurssimaksu 45 €

Kurssin aikana soitetaan pianokappaleita 
tai harjoitellaan säestämään opiskelijan 
taitotason mukaisesti. 
1101812 Keväinen pianon pikakurssi C 

Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 
16, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 14.30–17.00 
12.4.–3.5.2023 
Päivikki Helinheimo 
Kurssimaksu 45 €

Kurssin aikana soitetaan pianokappaleita 
tai harjoitellaan säestämään opiskelijan 
taitotason mukaisesti. 
1101813 Nuorten musapaja 

Kyröskosken koulu, Koulukatu 26,39200 
Kyröskoski 
Ke 18.00–19.30 
7.9.–1.12.2022 
Ano Äikäs 
Tunteja 47 Kurssimaksu 54 € 

Musapaja on 5-7 luokkalaisille järjestettä-
vä kerho, jossa opetellaan säveltämään 
ja sanoittamaan omia biisejä; räpistä 
poppiin ja rokkiin! Aiempaa kokemusta, 
tai minkäänlaista soittotaitoa ET tarvitse! 
Rohkeutta ideointiin ja halu oppia riittää.
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KUVATAITEET

1103809 Kurkistus sarjakuvien  
maailmaan 

Ammatti-instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 17.30–19.45 
7.9.–30.11.2022 
Elina Lahdenperä 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssi, joka opastaa sarjakuvan perustei-
den äärelle. Kurssin aikana tutustutaan 
työvälineisiin ja tekniikoihin, kevyesti 
sarjakuvan teoriaan sekä sarjakuvan 
formaatteihin ja tyylisuuntiin. Pääpaino 
on piirtämisessä ja tutustumisessa sarja-
kuvaan ilmaisukeinona keskustelujen ja 
sarjakuvien lukemisen kautta. Kurssille 
voivat osallistua vasta-alkajat ja aiemmille 
sarjakuvakursseille osallistuneet. Kurssi-
laisilla omat piirustusvälineet mukaan. 
1103810 Kuvataidetta aikuisille 

Ammatti-instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 17.30–20.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Elina Lahdenperä 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Kuvataidetta tehdään tiistai-iltaisin pii-
rustuksen ja maalauksen eri tekniikoilla. 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille, että pi-
dempään harrastaneille. Opetus liittyy 
yhteisiin teemoihin, mutta osallistuja voi 
vapaasti työstää myös omia aiheitaan. 
Piirtämisen ja maalaamisen perusasioi-
den ohessa tutustutaan myös värioppiin  
ja sommitteluun sekä taiteen historiaan ja 
nykyisyyteen. Osa materiaaleista hanki-
taan yhteisesti. Perusvälineet tekijöillä on 
itsellään (kynät, siveltimet, lehtiöt, jne.). 

1103811 Keramiikkaa  
maanantai-iltaisin 

Ammatti-instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 17.45–20.45 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Taina Nurmi 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Keramiikkakurssilla voit tehdä korkeapol-
ton keramiikkaa, joka sopii elintarvike-
käyttöön. Rakennamme käsin ja muottien 
avulla erilaisia töitä. Harjoittelemme eri 
keramiikan valmistus-, koristelu-, ja la-
situstekniikoita. Materiaalimaksu käytön 
mukaan. Kurssi sopii vasta-alkajillekin. 
Syyslukukaudella viikolla 37 ei ole ope-
tusta, korvaava kerta pidetään viikolla 42. 
1103812 Keramiikkaa keskiviikkoisin 
päivällä 

Ammatti-instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 10.00–13.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Taina Nurmi 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Keramiikkakurssilla voit tehdä korkeapol-
ton keramiikkaa, joka sopii elintarvike-
käyttöön. Rakennamme käsin ja muottien 
avulla erilaisia töitä. Harjoittelemme eri 
keramiikan valmistus-, koristelu-, ja la-
situstekniikoita. Materiaalimaksu käytön 
mukaan. Kurssi sopii vasta-alkajillekin. 
Syyslukukaudella viikolla 37 ei ole ope-
tusta, korvaava kerta pidetään viikolla 42. 
1103813 Keramiikkalyhdyt 

Ammatti-instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Pe 17.00–20.00, La-Su 10.00–15.15
8.–28.10.2022 
Taina Nurmi 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €

Kurssilla voit valmistaa korkeanpolton 
savesta erilaisilla käsinrakennusteknii-
koilla kestävän keramiikkalyhdyn. Lyhdyt 
lasitetaan. Materiaalimaksu käytön mu-
kaan. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 

Löydät kuvataiteen perusopetuksen  
Hämeenkyrön kurssitiedot sivulta 18
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Lyhtyjen valmistus on 8.-9.10 klo. 10-15, 
lasitus 28.10. klo.17-20. 
1103814 Rakulauantai 

Ammatti-instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Töiden valmistus La 2.10. klo 10–17.15 
Poltto Su 29.10. klo 10–15.15 
Taina Nurmi 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €

Teemme rakusavesta erilaisia pienehköjä 
koriste-esineitä. Työt raakapoltetaan ja 
sen jälkeen lasitetaan. Rakupoltto toi-
sella kertaa. Rakussa lasitetut esineet 
lämmitetään kaasulla ulkona tuhanteen 
asteeseen ja nostetaan pihtien avulla 
jäähtymään ennen savustusta. Liekit ja 
savu synnyttävät mustaa tai vaikkapa 
kuparinvärisenä välkehtivää keramiikkaa. 
Lopputulos on aina iloinen yllätys. Ma-
teriaalimaksu käytön mukaan. Kurssille 
otetaan max 12 osallistujaa. 
1103815 Jouluista keramiikkaa 

Ammatti-instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
La 10.00–15.15, Su 10.00–15.15 
20.11.–3.12.2022 
Taina Nurmi 
Tunteja 14 Kurssimaksu 26 €

Teemme savesta käsinrakentaen eri 
valmistustekniikoita käyttäen jouluisia 
keramiikkatöitä. Anna vaikka lahjaksi 
esim. tonttu tai enkeli. Materiaalimaksu 
käytön mukaan. Aikaisempaa kokemusta 
ei tarvita. Työt tehdään 20.11 klo. 10-15 ja 
lasitetaan 3.12. klo. 10-15. 
1103816 Joulukortit vahamaalauksella 

Ammatti-instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Pe 11.11.2022 18.00–21.00 
 Taina Nurmi 
Tunteja 4 Kurssimaksu 10 €

Teemme joulukortteja mehiläisvaha 
maalauksella. Vahamaalaus on vanha 
taidemuoto. Tekniikka on helppo omak-
sua, eikä tekijältä vaadita piirustus- tai 
maalaustaitoja. Värien lämmitystyökalui-

na käytetään esim. silitysrautaa ja kolvia. 
Tutustu netissä encaustic art. 
1103817 Taidehistorian luentosarja 

Ammatti-instituutti Iisakki, luokka 107, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 18.00–19.00 
7.9.–26.10.2022 
Kai Asunta 
Tunteja 9,33 Kurssimaksu 20 €

Luentosarjan tavoitteena on perehdyttää 
opiskelijat eurooppalaisen kuvataiteen 
historiaan antiikista modernismiin. Luen-
noilla käydään läpi taidehistorian tyyli-
kausia ja kehityslinjoja. Luentojen tukena 
on runsas kuvamateriaali keskeisistä 
teoksista. 1. luento: Johdanto tyylikausiin 
ja käsitys taiteesta dialogina sekä antiikin 
aika eurooppalaisen taiteen kehtona. 2. 
luento: Keskiajan taiteen kehittyminen 
myöhäisantiikin kristillisestä taiteesta 
kansainväliseksi gotiikaksi. 3. luento: 
renessanssi quatrocenton mestareista 
manierismiin 4.luento: kirkkobarokki, 
hovibarokki ja porvaribarokki 5. luento: 
rokokoo barokin uudistajana ja uusklas-
sismi vallankumouksen taiteena 6. luento: 
1800-luku ”ismien”, taiteilijoiden vapau-
tumisen ja avantgerden synnyn vuosisa-
tana 7. luento: 1900-luvun modernismi 
postmodernin alkuun 60-luvulla. 
1103818 Valokuvauksen perusteet 

Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 108, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 18.00–21.00 
7.9.–9.11.2022 
Olli Perttula 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €

Kurssilla opetellaan käyttämään kameran 
perustoimintoja ja perehdytään valoku-
vailmaisuun. Perehdymme myös kuvien 
jälkikäsittelyyn tietokoneella. Ohjelma 
sisältää opetusta ja ohjattuja harjoitustöi-
tä. Kurssivälineenä mukaan kurssille mie-
luiten järjestelmäkamera tai pokkari. 
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KÄDENTAIDOT

1104801 Ompelu, käsityöt ja  
kansallispuvut 

Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 
13, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 15.00–17.15 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Elise Turppa 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Ommellaan ja tuunataan vaatteita arkeen 
ja juhlaan kurssilaisten tarpeiden mu-
kaan. Henkilökohtaisessa ohjauksessa 
opit erilaisia käsityötekniikoita, voit tehdä 
uusia tai korjata kansallispukuja, kirjottuja 
peittoja, makraméta, liinoja tms., neuleita, 
sukkia, huiveja tai (valo)ryijyjä. Käytös-
sä ompelukoneita ja saumurinkin salat 
aukeavat! Aiempaa käsityökokemusta ei 
tarvita. 
1104802 Vaateompelu 

Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 
13, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 17.30–20.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Elise Turppa 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Ommellaan vaatteita arkeen tai juhlaan 
kurssilaisten tarpeiden mukaan. Yksilöl-
lisellä opetuksella huomioidaan kurssi-
laisten lähtötaso. Omat ompelutarvikkeet 
neulat, sakset, mittanauhat ym. sekä 
työssä tarvittavat materiaalit mukaan. 
Ompelukone, saumuri, tasosaumuri ja 
kaavalehtiä on opiskelijoiden käytössä. 
Tiedustelut 040 640 5653. 
1104803 Käsityökahvila 

Ammatti-instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 13.00–15.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Elise Turppa 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Käsityökahvilassa voi neuloa, ommella, 
virkata ja kirjoa ym. valmistaen kes-
keneräiset työt ja opetella uusia taitoja. 

Opastusta myös erilaisten ohjeiden 
tulkintaan. Ompelukone ja saumuri ovat 
opiskelijoiden käytössä. Tiedustelut opet-
tajalta p. 040 640 5653 
1104804 Kauniit kehyskukkarot  
ja laukut 

Ammatti-instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Pe 17.00–21.00, La 10.00–15.00 
17.–18.2.2023 Tiina Karttunen 
Tunteja 12 Kurssimaksu 26 €

Kaavoitetaan ja ommellaan kehyskuk-
karoita ja laukkuja, joiden suuhun kiin-
nitetään metallinen nipsukehys. Omista 
kankaistaan saa sellaisen pussukan kuin 
haluaa. Myös kukkaron tai laukun koon 
ja mallin voi suunnitella itse. Osallistujille 
lähetetään ennen kurssin alkua tarkempi 
tarvikelista. Opettajalta voi lunastaa ke-
hyksiä ja tekstiililiimaa. 
1104805 Makramé-solmeilua 

Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 
13, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 17.30–20.30 
9.1.–3.4.2023 
Elise Turppa 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Makramé on helppoa ja näyttävää sol-
meilua. Solmeilemalla saadaan aikaan 
koristeellisia nyörejä tai pintoja, amppe-
leita, varjostimia, seinävaatteita ja muita 
koristeita. Opetellaan makramén solmuja 
taso-, kaksoistaso-, kylkiluu- eli kohosol-
mut ja josefiina. Käytetään erilaisia nau-
hamaisia materiaaleja kuten puuvilla- tai 
helmilankaa, punoskuteita, narua tai nyö-
riä. Työssä koristeina voi käyttää esim. 
helmiä. Sopii vasta-alkajankin käsityöksi! 
Tiedustelut opettajalta p.040 640 5653 
1104806 Luova kudonta 

Ammatti-Instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Pe 17.00–21.00, La 10.00–15.00 
30.9.–1.10.2022 
Elina Männistö 
Tunteja 12 Kurssimaksu 26 €
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Kudotaan luovasti ja inspiroidutaan 
ihanista materiaaleista ja tekstuureista! 
Tällä kurssilla ei kudota perinteisesti kan-
gaspuilla vaan perehdytään kudonnan 
moniin mahdollisuuksiin makrakudonnan 
(macraweaving) sekä kehys- ja ympyrä-
kudonnan parissa. Kurssilla opit luomaan 
loimen, kutomaan erilaisilla tekniikoilla, 
hyödyntämään monenlaisia materiaaleja 
aina langoista villoihin ja erilaisista teks-
tuureista kierrätysmateriaaleihin. Materi-
aaleja voit ostaa opettajalta tai ottaa omia 
mukaan. Opettaja lähettää ennen kurssin 
alkua infokirjeen. Lisätiedot opettajalta 
mannistoelina@gmail.com 
1104807 Kankaankudonta 

Kutomo, Valtakatu 55, 39200 Kyröskoski 
Ti 18.00–20.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Elise Turppa 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssilla aloitetaan kudonnan perusasi-
oista, niisinnöistä ja sidoksista. Suunni-
tellaan ja kudotaan tekstiilejä, mm. liinoja, 
mattoja, seinävaatteita, poppanoita, shaa-
leja kurssilaisten toiveiden mukaan. 
1104808 Kankaankudonta 

Kutomo, Valtakatu 55, 39200 Kyröskoski 
To 10.00–12.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Elise Turppa 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssilla aloitetaan kudonnan perusasi-
oista, niisinnöistä ja sidoksista. Suunni-
tellaan ja kudotaan tekstiilejä, mm. liinoja, 
mattoja, seinävaatteita, poppanoita, shaa-
leja kurssilaisten toiveiden mukaan. 
1104809 Tuftaus - nopea  
nukkatekniikka 

Ammatti-Instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 17.30–20.30, La 10.00–15.15 
11.1.–11.2.2023 
Marjo-Riitta Kaminen-Kandelin 
Tunteja 25 Kurssimaksu 36 €

Tuftaus-tekniikalla voit tehdä nopeasti 

ryijymäistä tekstiilipintaa käsintuftauslait-
teella kehikkoon pingoitetulle pohjakan-
kaalle. Erilaisilla langoilla tuftaten voit 
valmistaa persoonallisia nukkatekstiilejä 
käyttöön ja koristeeksi esim. seinäteks-
tiilejä, tyynyjä ja mattoja. Tekniikka on 
nopea ja helpohko ja voit työskentelyssä 
hyödyntää eri lankamateriaaleja. Opet-
tajalta voit vuokrata erikoistyövälineet 
kurssin ajaksi. Lisätietoa ilmoittautuneille. 
Kurssi kokoontuu ke 11.1. ja la 21.1., la 
28.1. ja la 11.2. 
1104810 Islantilais-, kirjo-, pitsi- ja 
muut neuleet 

Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 
13, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 17.30–20.30 
5.9.–28.11.2022 
Elise Turppa 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Neulotaan lämmin islantilais- tai enem-
män kuvioitu norjalaistyylinen neulepaita 
tai -takki, jossa on kirjoneulekaarroke. 
Neuloa voi myös pitsineuleita, lasten haa-
lareita, pipoja, sukkia ja muita asusteita. 
Työ neulotaan kokonaan pyöröneuleena 
ilman ommeltavia saumoja. Mahdollista 
myös neuloa tasona neulottavia neuleita. 
Malleja löytyy kirjoista, lehdistä tai netistä 
ja keskustelemme myös omasta suunnit-
telusta. Ensimmäisellä kerralla suunnitel-
laan työtä, valitaan malli, keskustellaan 
langoista ja neuleen työvaiheista. Tiedus-
telut opettajalta p.0406405653 
 Lämpimät kaarrokeneuleet 

Hämeenkyrön verkkokurssi 
Ke 17.30–19.00 
11.1.–15.2.2023 
Tiina Karttunen 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €

Neulotaan lämmin islantilaistyyppinen 
neulepaita tai -takki, jossa on kirjoneu-
lekaarroke. Työ neulotaan kokonaan 
pyöröneuleena, eikä siinä ole ommeltavia 
saumoja. Mallin voi valita kirjasta, lehdes-
tä tai netistä. Verkossa Teams-kokoontu-
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misissa käydään läpi neuleen työvaiheet 
ja Whatsapp-ryhmässä voi kysyä neuvoa 
ja tukea kurssikertojen välillä. Ensimmäi-
sellä kerralla tutustutaan verkkokurssin 
toimintaan, suunnitellaan työtä, valitaan 
malli, keskustellaan langoista yms. Kurs-
silla käytetään sähköpostia, Teams-video-
palvelua ja Whatsapp-viestisovellusta. 
1104812 Nypläystä, virkkausta sekä 
muita lankatöitä 

Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 
13, 39100 Hämeenkyrö 
To 18.00–20.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Elise Turppa 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssi sisältää nypläyksen, virkkauksen 
ja pitsineulonnan peruslyönnit ja -silmu-
kat vasta-alkajille, vaativampia malleja ja 
tekniikoita enemmän harrastaneille. Nyp-
läyksessä kokeillaan erilaisia materiaaleja 
esim. metalli- ja hopealangasta nyplätään 
koruja. Virkkauksessa edetään kiinteistä 
silmukoista pylväisiin ja virkataan vaikka-
pa liina tai pusero. Edetään kunkin toivei-
den ja innostuksen mukaan. Kurssi sopii 
myös aloittelijoille. 
1104813 Huovutus 

Ammatti-Instituutti Iisakki, taideluokka 
014, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Pe 17.00–21.00, La 10.00–16.00, Su 
10.00–15.00 
14.–16.10.2022 
Elise Turppa 
Tunteja 20 Kurssimaksu 36 €

Huovutetaan hattuja, huiveja, tossuja, kin-
taita, liivejä, laukkuja, mattoja sekä seinä-
vaatteita tai vaikkapa kolmiulotteisia hah-
moja ja koristeita. Mahdollisuus kokeilla 
myös neula- ja vapaalanka- ja nunohuo-
vutusta eli ohuelle kankaalle huovutusta. 
Sopii vasta-alkajille sekä kokeneemmille. 
Materiaaleja voi ostaa opettajalta. Tiedus-
telut opettajalta p.0406405653 

1104814 Kässäpaja lapsille ja varhais-
nuorille 

Monitoimikeskus Silta, tekstiililuokka, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
Ti 17.00–18.30 
6.9.–15.11.2022 
Anne Aalto 
Tunteja 20 Kurssimaksu 36 €

Kässäpajassa ohjelmassa monipuolisesti 
erilaisia käsitöitä ja askartelua kurssilais-
ten kiinnostuksen mukaan mm. huovute-
taan, ommellaan, naulataan jne. Kurssi 
sopii kolmasluokkalaisille ja sitä vanhem-
mille kädentaidoista kiinnostuneille. 
1104815 Jouluiset helmityöt 

Ammatti-Instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Pe 17.00–21.00, La 10.00–15.15, Su 
10.00–15.00 
11.–13.11.2022 
Tiina Karttunen 
Tunteja 19 Kurssimaksu 26 €

Tehdään lasihelmistä kauniita koruja ja 
koristeita omien toiveiden ja tarpeiden 
mukaan. Voit helmeillä tähtiä, enkeleitä tai 
pieniä himmeleitä. Voit suunnitella lahjasi 
ja korusi juuri oikeanlaisena ja värisenä. 
Tutustutaan erilaisiin helmiin, helmitöiden 
materiaaleihin ja työvälineisiin. Viikonlo-
pun aikana opitaan muutama erilainen 
helmityötekniikka. Kurssi sopii myös lap-
sille ja aikuisille yhdessä. Mukaan muis-
tiinpanovälineet, sakset ja helmiä (jos on). 
Opettajalta voi lunastaa tarvittavia materi-
aaleja ja lainata työvälineitä. 
1104816 Huonekalujen  
verhoilukurssi A 

Osaran Maaseutuopetusyksikkö, puu-
työ- ja verhoilutila, Huikuntie 33, 39230 
Osara 
To 14.00–17.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Elsi Karhumaa 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Huonekalujen verhoilua perinteisin mene-
telmin, myös nykyhuonekalujen verhoilua. 
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Huomioitavaa: perinteinen joustinverhoilu 
on hidasta sekä osittain myös raskasta. 
Jos et ole aikaisemmin verhoillut, niin 
suositeltavaa on aloittaa esim. jostain 
yksittäisestä nojatuolista 
1104817 Huonekalujen  
verhoilukurssi B 

Osaran Maaseutuopetusyksikkö, puu-
työ- ja verhoilutila, Huikuntie 33, 39230 
Osara 
To 17.30–20.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Elsi Karhumaa 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Huonekalujen verhoilua perinteisin mene-
telmin, myös nykyhuonekalujen verhoilua. 
Huomioitavaa: perinteinen joustinverhoilu 
on hidasta sekä osittain myös raskasta. 
Jos et ole aikaisemmin verhoillut, niin 
suositeltavaa on aloittaa esim. jostain 
yksittäisestä nojatuolista 
1104818 Entisöinti 

Osaran Maaseutuopetusyksikkö, puu-
työ- ja verhoilutila, Huikuntie 33, 39230 
Osara 
Ti 18.00–20.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Markku Virtanen 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssilla entisöidään ja kunnostetaan 
vanhoja ja uudempia huonekaluja, kuten 
kaappeja, hyllyjä, pöytiä, tuoleja, arkkuja 
ym. perinteisiä työtapoja ja materiaaleja 
käyttäen. Opetellaan öljy- ja tempera-
maalien valmistus ja käyttö sekä shell- ja 
selluloosalakkaus ja petsien käyttö. Tar-
vittaessa pintakäsittelyssä voidaan käyt-
tää myös ootrausta ja marmorointia sekä 
koristemaalausta. 
1104819 Puutyöt 

Monitoimikeskus Silta, puutyöluokka, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
Su 14.00–17.00 
11.9.–4.12.2022, 15.1.–2.4.2023 
Jarkko Hamari 
Tunteja 92 Kurssimaksu 104 €

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan 
kurssilaisten haluamia puutuotteita. Opi-
taan ja kerrataan koneiden turvallinen 
käyttö. Omat materiaalit mukaan. Opis-
kelijoilla tulee olla kurssilla mukanaan 
henkilökohtaiset kuulo- ja silmäsuojaimet. 
Kurssi on tarkoitettu täysi-ikäisille opiske-
lijoille. 
1104820 Koristeveisto 

Monitoimikeskus Silta, puutyöluokka, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
La 9.30–14.00 
10.9.–3.12.2022, 14.1.–25.3.2023 
Tuovi Sulonen-Karhu 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Koristeveistossa valmistetaan jokaisen 
itse suunnittelema reliefi, peilinkehys, pat-
sas tai huonekalu. Opettaja auttaa aihioi-
den ja suunnittelun kanssa. Käydään läpi 
veistotekniikkaa ja veistorautojen teroi-
tusta. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 
Materiaalia voi ostaa opettajalta. Kurssi 
kokoontuu joka toinen lauantai: 10.9., 
24.9., 8.10., 15.10., 19.11., 3.12., kevääl-
lä 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3. 
1104821 Koristeveistoviikonloppu A 

Monitoimikeskus Silta, puutyöluokka, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
La 9.30–14.45, Su 9.30–13.15 
29.–30.10.2022 
Tuovi Sulonen-Karhu 
Tunteja 12 Kurssimaksu 26 €

Tervetuloa kokeilemaan luovaa puun-
veistoa! Suunnitellaan ja valmistetaan 
pieni reliefi. Opettaja auttaa tarvittaessa 
työn suunnittelussa. Tutustutaan veis-
totekniikkaan ja rautojen teroitukseen. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. 
Reliefiaihion koko on 21 cm x 30 cm x 
2,5 cm. Materiaalimaksu 7 € maksetaan 
opettajalle. 

Voit maksaa Smartum- ja Tyky-
setelillä toimistoon, Epassilla tai 

Smartum Payllä ilmoittautumisen yh-
teydessa tai odottaa laskua.
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1104822 Koristeveistoviikonloppu B 
Monitoimikeskus Silta, puutyöluokka, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
La 9.30–14.45, Su 9.30–13.15 
21.–22.1.2023 
Tuovi Sulonen-Karhu 
Tunteja 12 Kurssimaksu 26 €

Tervetuloa kokeilemaan luovaa puun-
veistoa! Suunnitellaan ja valmistetaan 
pieni reliefi. Opettaja auttaa tarvittaessa 
työn suunnittelussa. Tutustutaan veis-
totekniikkaan ja rautojen teroitukseen. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. 
Reliefiaihion koko on 21 cm x 30 cm x 
2,5 cm. Materiaalimaksu 7 € maksetaan 
opettajalle. 
1104823 Rummunrakennuskurssi 

Monitoimikeskus Silta, puutyöluokka, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
Pe 17.00–19.15, La 10.00–16.00, Su 
10.00–16.00 
24.3.–2.4.2023 
Tuovi Sulonen-Karhu 
Tunteja 22 Kurssimaksu 36 €

Rakennetaan poron nahasta kehärumpu. 
Kehä taivutetaan haapa- tai mäntyrävees-
tä. Jokainen suunnittelee oman rummun 
solminnan. Opettajalla on useita malleja 
ja suunnittelua voidaan tehdä yhdes-
sä. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 
Materiaalikulut (alk. 80 €) maksetaan 
opettajalle. Opettaja tekee materiaaleista 
yhteistilauksen, joten ota häneen yhteyttä 
heti, kun olet ilmoittautunut kurssille. puh. 
0458910970 tai sähköposti tuovikatarii-
na@gmail.com 
1104824 Valjaskurssi 

Osaran Maaseutuopetusyksikkö, valjas-
verstas, Huikuntie 33, 39230 Osara 
La-Su 10.00–16.00
10.-11.9., 8.-9.10., 5.-6.11., 3.-4.12. 
Riikka Lampinen 
Tunteja 64 Kurssimaksu 74 €

Kurssilla tutustutaan valjastöiden perus-
teisiin ja materiaaleihin. Kurssipäivien 
aikana ehtii tehdä, vaikka hevoselle 

nahkariimun tai korjaamaan rikkinäiset 
varusteet. Koiralle voi valmistaa esim. 
nahkaisen pannan ja hihnan ja itselle 
vaikka nahkavyön tai asehihnan. Opetta-
jalta voi ostaa materiaaleja ja lainata työ-
kaluja. Materiaalimaksu käytön mukaan 
opettajalle.

1104825 Puukko- ja metallityökurssi 
aloitteleville 

Osaran Maaseutuopetusyksikkö, paja, 
Huikuntie 33, 39230 Osara 
To 18.00–20.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Alex Öfverström 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssilla käydään läpi puukon valmistuk-
sen vaiheet teoriassa ja käytännössä, 
tehdään puukon ja tupen kokonaisuuksia 
ja pienimuotoisia metallitöitä. Aikaisem-
paa kokemusta metallitöistä ei vaadita. 
Kurssilaisten on käytettävä omia suoja-
laseja ja kuulosuojaimia sekä asianmu-
kaista työvaatetusta. Opettajalta voi ostaa 
puukon teossa tarvittavia materiaaleja. 
1104826 Puukko- ja metallityökurssi 

Osaran Maaseutuopetusyksikkö, paja, 
Huikuntie 33, 39230 Osara 
Ke 18.00–20.15 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Alex Öfverström 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssilla tehdään puukon ja tupen koko-
naisuuksia ja pienimuotoisia metallitöitä. 
Aikaisempaa kokemusta metallitöistä 
ei vaadita. Kurssilaisten on käytettävä 
omia suojalaseja ja kuulosuojaimia sekä 
asianmukaista työvaatetusta. Opettajalta 
voi ostaa puukon teossa tarvittavia mate-
riaaleja. 
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1104827 Lasityökurssi 
Monitoimikeskus Silta, puutyöluokka, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 17.30–20.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Hilkka Juppi 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Suunnitellaan ja valmistetaan tiffany- ja 
lasinsulatusmenetelmillä lasitöitä, pe-
rehdytään eri valmistustekniikoihin ja 
-työvälineisiin. Tehdään ikkunatasotöitä, 
valaisimia, kolmiulotteisia töitä, vateja, 
koruja jne. Kurssi sopii hyvin sekä vasta-
alkajille että aiemmin lasitöitä tehneille. 
Esillä uusia malleja ja ideoita. Materiaa-
leja ostettavissa opettajalta. Uunimaksu 
käytön mukaan. 
1104828 Kynttiläkurssi 

Ammatti-Instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Pe 17.30–20.30, La 10.00–13.00 
18.–19.11.2022 
Elise Turppa 
Tunteja 8 Kurssimaksu 20 €

Valmistetaan kynttilöitä kastaen ja valaen 
sekä koristellaan niitä. Myös kolmihaa-
raisten kynttilöiden sekä sytykeruusujen 
teko onnistuu. Materiaalit saa ostaa 
opettajalta, omat muotit mukaan (esim. 
kertakäyttöpikareita, vanukaspurkkeja, 
kuppeja ym.). Tiedustelut opettajalta 
p.0406405653 
1104829 Tontulle koti 

Ammatti-Instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitoikuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
La 10.00–15.15 
26.11.2022 
Irene Lautala 
Tunteja 7 Kurssimaksu 20 €

Kurssilla punotaan viljellystä pajusta 
tontulle riippuva koti, joka soveltuu myös 
linnunruokintaan tai sisälle voi laittaa 
ledvalot. Opettajalta saa ostaa materiaalit 
(10 €) ja lainata työvälineitä. Tiedustelut: 
irene.lautala@gmail.com tai p. 040 5432 
678 

1104830 Pajusta seinäkori tai amppeli 
Ammatti-Instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
La 10.00–15.15 
18.3.2023 
Irene Lautala 
Tunteja 7 Kurssimaksu 20 €

Kurssilla punotaan viljellystä pajusta sar-
ven muotoinen sangallinen seinäkori tai 
amppeli. Kumpikin työ punotaan alhaalta 
ylöspäin, jolloin amppelin korkeuden 
ja läpimitan voi päättää työn edetessä. 
Opettajalta saa ostaa materiaalit (10 €) 
ja lainata työvälineitä. Tiedustelut: irene.
lautala@gmail.com tai p. 040 5432 678 
1104831 Pajukori helposti 

Ammatti-Instituutti Iisakki, taitoluokka 
018, Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
La 10.00–15.15 
25.3.2023 
Irene Lautala 
Tunteja 7 Kurssimaksu 20 €

Kurssilla punotaan viljellystä pajusta help-
po pajukori esim. suojaruukuksi kukille tai 
lahjakoriksi. Koriin voi punoa mukaan ko-
risteraidaksi muutakin taipuisaa materiaa-
lia mm. paksua narua, koivunoksaa jne. 
Opettajalta saa ostaa materiaalit (10 €) 
ja lainata työvälineitä. Tiedustelut: irene.
lautala@gmail.com tai p. 040 5432 678 
1104832 Nuorten paja 

Monitoimikeskus Silta, tekstiililuokka, 
Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö 
To 16.00–20.00 
8.9.–15.11.2022, 12.1.–6.4.2023 
Anu Hänninen 
Tunteja 122,60 

Iisakin alakerrassa on torstaisin nuorten 
paja, jossa ohjaajana on kunnan nuoriso-
ohjaaja. 
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TIETOTEKNIIKKA

3401801 Tietokoneen käytön  
peruskurssi 

Hämeenkyrön yhteiskoulu, atk-luokka, 
Ristamäentie 13, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 17.30–19.45 
7.9.–12.10.2022 
Mira Viitanen 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
osaa sen jälkeen käyttää tietokonetta 
laitteena ja tallentaa sinne tietoa sekä 
pystyy käyttämään sähköpostia ja Inter-
netiä. Aiheina ovat käyttöjärjestelmän 
hallinta, ohjauspaneelin tuntemus, apuoh-
jelmien ja leikepöydän käyttö, kansioiden 
ja tiedostojen käsittely, sähköpostiviestit 
ja niiden liitetiedostot, tietoturva, kopioimi-
nen ja/tai tallentaminen, suosikit ja kirjan-
merkit sekä etsi-toiminto. 
3401802 Tietokoneen käytön  
jatkokurssi 

Hämeenkyrön yhteiskoulu, atk-luokka, 
Ristamäentie 13, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 17.30–19.45 
26.10.–30.11.2022 
Mira Viitanen 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €

Jatkokurssin aiheina ovat Office 365 
ohjelmien perusteet. Toimisto-ohjelmat 
Microsoft Word ja Excel sekä Googlen 
ohjelmat, Docs, Sheets, Drive ja Meet 
3401803 Kuvankäsittelykurssi 

Hämeenkyrön yhteiskoulu, atk-luokka, 
Ristamäentie 13, 39100 Hämeenkyrö 
Ke 17.30–19.45 
11.1.–15.2.2023 
Mira Viitanen 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €

Kurssilla opiskellaan kuvankäsittelyn pe-
rustoiminnot, kuvan muokkaaminen sekä 
kuvien tallentaminen. 

SANATAIDE

1106811 Luova kirjoittaminen 
Ammatti-Instituutti Iisakki, luokka 108, 
Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 
Ma 17.30–19.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Anna-Maija Valkama 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Onko sinun luovuutesi sanoja paperilla? 
Tunnetko, että tarinoiden kertominen on 
innostavaa kirjoittaen? Luovan kirjoittami-
sen kurssilla voi päästää sanat valloilleen 
erilaisina teksteinä. Omat kokemukset, 
havainnot ja ajatukset antavat hyvän läh-
tökohdan tarinan kertomiselle. Sanojen 
maailmasta aukeaa rajaton mahdollisuus 
tuottaa tekstiä. Kurssilla on tärkeintä kir-
joittaminen, ajatusten jakaminen teksteis-
tä ryhmän osallistujien kesken ja sanoilla 
leikittely. Kirjoitetaan erilaisia tekstejä niin  
tunneilla kuin kotitehtävinä. 
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Hämeenkyrö

K A N K A A N PÄ Ä

KIELET

1201301 Suomen kielen  
alkeiden jatkokurssi 

Opintosetelikurssi!
Yhteislyseo, lk 217 
Ke 17.00–18.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Virpi Lohikoski 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Jatkamme opiskelua kirjasta Suomen 
mestari 1. Tarvittaessa kertaamme aikai-
semmin opittua. Kurssin aihepiirit ovat 
lähellä aikuisen oppijan elämää. 
1201303 Suomen kielen jatkokurssi 

Opintosetelikurssi!
Yhteislyseo, lk 217 
Ma 17.00–18.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Virpi Lohikoski 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssilla vahvistetaan monipuolisesti kie-
litaitoa: puhutaan paljon, luetaan erilaisia 
tekstejä ja opiskellaan myös kielen raken-
teita. Tämä kurssi sopii opiskelijoille, jotka 
osaavat jo melko hyvin suomea. 
1201306 Suomen kielen luku-  
ja kirjoitustaidon kurssi 

Yhteislyseo, lk 217 
Ma 18.30–20.00, Ke 18.30–20.00 
5.9.–30.11.2022 
Virpi Lohikoski 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tällä kurssilla opit suomen kielen perus-
sanastoa. Opit lukemaan ja kirjoittamaan 
latinalaisilla kirjaimilla. Opit puhumaan 
suomea erilaisissa arjen tilanteissa. Lite-
racy training course of Finnish. You will 
strengthen your skills in reading and wri-
ting, understanding and speaking Finnish. 

1203302 Arkielämän englantia 
Yhteislyseo, lk 220 
Ke 17.00–18.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Anne Luomansuu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssilla kertaamme ja syvennämme 
englannin kielen perusrakenteita ja laa-
jennamme sanavarastoa arkielämän kie-
lenkäyttötilanteissa. Käymme läpi myös 
matkailuun liittyviä tilanteita. Harjoitamme 
monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita 
ja ennen kaikkea rohkaistumme puhu-
maan englantia moninaisten keskuste-
lu- ja ääntämisharjoitusten avulla. Kurssi 
sopii muutaman vuoden englantia opis-
kelleille ja kertaajille. Oppikirja Everyday 
English 2 Englantia aikuisille (Finn lectu-
ra) Welcome! 
1203305 Työelämän englantia 

Yhteislyseo, lk 220 
Ti 17.00–18.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Anne Luomansuu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tällä kurssilla harjoittelemme englannin 
kieltä erityisesti työelämään liittyvissä ti-
lanteissa. Teemoina ovat mm. oman työn 
ja työpaikan esittely, puhelinkeskustelut 
ja sähköpostit sekä vieraiden isäntänä 
tai emäntänä toimiminen ja työmatkat. 
Samalla laajennamme sanavarastoa ja 
kertaamme perusrakenteita. Kurssi sopii 
englannin perusteet hallitseville ja kertaa-
jille. Oppikirja @ Work English for Work 
and Leisure (Finn lectura) Welcome! 

Tämä QR-koodi vie sinut  
ilmoittautumisjärjestel- 
määmme. Löydät sieltä  
myös kaikki kurssimme.
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1203306 English for you, too! 
Yhteislyseo, lk 220 
Ma 17.00–18.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Anne Luomansuu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tervetuloa virkistämään ja syventämään 
englannin kielen taitoja English for you 
too! Book 4 - kirjan parissa. Aihepiirei-
nä mm. ongelmatilanteet matkailussa, 
omasta kulttuurista kertominen sekä arjen 
asioiden hoitaminen. Tutustumme myös 
amerikkalaiseen kulttuuriin ja elämänme-
noon sekä keskustelemme ajankohtaisis-
ta aiheista. Kurssi sopii englannin kielen 
perusteet hallitseville. Kirja English for 
you, too! Book 4 
1203307 Englantia  
maanantaiaamupäivään 

Petäjä-opisto - Luokka 5 
Ma 11.00–12.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Anne Luomansuu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Jatkamme englannin kielen opiskelua 
Destinations 2- kirjan kappaleesta 5. 
Aluksi kertaamme nopeasti kirjan alku-
kappaleita. Aiheina arkipäivän puhetilan-
teita, mm. lääkärissä käynti, työnhaku 
sekä lomailu ja matkailu. Runsaasti 
puhe- ja ääntämisharjoituksia. Etenemme 
rauhalliseen tahtiin. Kurssi sopii alkeet 
hallitseville ja kertaajille. Welcome! 

1203308 Englantia keskipäivällä 
Petäjä-opisto - Luokka 5 
Ti 11.30–13.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Anne Luomansuu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tervetuloa opiskelemaan ja kertaamaan 
englantia alkeista eteenpäin. Etenemme 
rennosti rauhalliseen tahtiin. Opimme 
selviytymään arkipäivän puhetilanteissa 
määränpäänämme käytännön kielitaito. 
Käymme läpi myös matkailuun liittyviä 
tilanteita. Kurssi sopii jonkinlaiset alkeet 
omaaville ja kertaajille. Oppikirja Destina-
tions 2. Welcome! 
1204303 Saksan alkeita 

Yhteislyseo, lk 220 
Ma 18.35–20.05 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Anne Luomansuu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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 Ranskan jatkokurssi 

Yhteislyseo, lk 220 
Ke 18.35–20.05 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Anne Luomansuu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Jatkamme ranskan kielen opiskelua C’est 
parfait 1- kirjasta kpl 9-10. Kertaamme 
tarvittaessa alkeet. Tämän jälkeen siir-
rymme C’est parfait 2- kirjan pariin. Har-
joittelemme käyttämään ranskaa erilai-
sissa arkipäivän ja matkoilla tarvittavissa 
puhetilanteissa. Runsaasti ääntämisen 
harjoittelua. Tutustumme myös ranskalai-
seen kulttuuriin. Sopii jonkinlaiset alkeet 
osaaville ja kertaajille sekä kaikille rans-
kan kielestä kiinnostuneille. Bienvenue! 

Ilmoittautumisen aloituspäivä on 
ma 8.8.2022 klo 17-19 

Voit ilmoittautua netissä, puhelimella 
tai poiketa toimistoomme.

Aloituspäivän jälkeen ti 9.8. alkaen 
voit ilmoittautua puhelimella tai poik-
keamalla toimistoon ma-pe klo 9-15.
Netti-ilmoittautuminen on 8.8. klo 17 

alkaen avoinna yötä päivää.
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1207301 Espanja jatko 1 
Yhteislyseo, lk 217 
To 18.30–20.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Katriina Salminen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Alun kertauksen jälkeen opiskelu jatkuu 
Ventana 1-kirjan kappaleesta 5. Harjoit-
telemme ravintola- ja kaupunkisanastoa, 
majoituksen varaamista sekä ihmisten ja 
vapaa-ajan kuvailua. Kurssi sopii espan-
jan alkeet hallitseville. 
1207302 Espanja jatko 4 

Yhteislyseo, lk 217 
To 17.00–18.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Katriina Salminen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Jatkamme Ventana 4-kirjaa kappaleesta 
5. Aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, poli-
tiikka ja taide. Kirjan rinnalla kertailemme 
rakenteita ja erilaisia viestintätilanteita. 
Kurssi sopii useita vuosia espanjaa opis-
kelleille. 
1207303 Espanja jatko 3 

Yhteislyseo, Lk 218 
Ma 18.30–20.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Katriina Salminen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Käsittelemme loppuun Ventana 3- kirjan 
kappaleesta 7. Sen jälkeen jatkamme 
Buenas Migas 3 -kirjan parissa. Kurssi 
sopii espanjaa muutaman vuoden opis-
kelleille. 
1207304 Espanja jatko 2 

Yhteislyseo, Lk 218 
Ma 17.00–18.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Katriina Salminen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Aloitamme Ventana 2- kirjaa ja pereh-
dymme hyvinvoinnin ja arjen rutiinien sa-
nastoon. Opettelemme kertomaan säästä 
ja luonnosta. Kurssi sopii pari vuotta es-
panjaa opiskelleille. 

1298301 Yki-tutkintoon  
valmentava kurssi 

Petäjä-opisto - Luokka 4 
La 10.00–13.30 
1.10.2022 
Tuulikki Pusa 
Tunteja 4 Kurssimaksu 10 €

Kurssilla valmistaudutaan yleiseen kie-
litutkintoon niiden kielten osalta (suomi, 
ruotsi, englanti, saksa ja espanja), joista 
voi suorittaa syksyllä 2022 keskitason 
kielitutkinnon. Kurssilla käymme läpi eri 
osa-alueiden osaamisvaatimuksia ja har-
joittelemme kielitutkintoa varten erilaisten 
tehtävien avulla: puheen ymmärtäminen, 
tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen. 
Opetus tapahtuu suomeksi. Ilmoittautu-
essasi kerro, minkä kielen kielitutkintoon 
olet aikonut mennä. Tervetuloa kurssille. 
1298302 Ukrainan kielen alkeita

Petäjä-opisto - Luokka 4
Ti 18.00-19.30
6.9.-29.11.2022, 10.1.-4.4.2023
Irina Bondaruk
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tutustutaan ukrainan kieleen al-
keisiin, arkipäivän puhetilanteisiin, 
kyrillisiin aakkosiin ja sanastoon. 
Aluksi ei tarivta oppikirjaa. Mikäli 
ryhmä haluaa, tehdään yhteistilaus 
myöhemmin syksyllä.
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HYVINVOINTI

8302302 Äijäjooga 
Kankaanpään kuntoutuskeskus 
Ma 19.00–20.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Varpu Turunen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Leila Liimu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Leila Liimu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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. 

8302306 Ashtangajooga 
Venesjärvi, Maamiesseurantalo 
Ti 18.00–19.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Teija Kalliomäki 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 € 

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 Tuolijooga 

Petäjä-opisto - Luokka 4 
To 16.00–16.45 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Varpu Turunen 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

Tuolijooga jatkuu vähän väljemmissä 
tiloissa. Tervetuloa mukaan! 
8302308 Meditaatio 

Petäjä-opisto - Kahvihuone 
Pe 15.30–16.30 
9.9.–2.12.2022, 20.1.–14.4.2023 
Pentti Hänninen 
Tunteja 19 Kurssimaksu 26 € 

Meditaatio on tietynlaista mielen harjoit-
tamista ja tietoisuuden tilan tavoittelua. 
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. 
8302312 Muistihäiriöt-luento 

Petäjä-opisto - Luokka 4 
Ke 18.00–20.15 
2.11.2022 
Marja Kivimäki 
Tunteja 3 Kurssimaksu 10 €

Johdanto kognitiiviseen neurotieteeseen 
ja tutkimusmenetelmien ydinalueisiin. 
Hermostollinen muotoutuvuus. Uuden 
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oppiminen on parasta muistitreeniä. 
Miksi työikäisen muisti pätkii. Hermoston 
plastisuus kognitiivisessa toiminnassa. 
Dementoivat sairaudet. Tiedonkäsittely ja 
työelämän kuormitus. 
8302313 Muistin seitsemän syntiä 

Petäjä-opisto - Luokka 4 
Ke 18.00–21.00 
28.9.2022 
Marja Kivimäki 
Tunteja 4 Kurssimaksu 10 €

Millaiset tekijät vaikuttavat muistiin? Op-
pimista vai muistitekniikoiden taitavaa 
käyttöä? Miksi aivot tarvitsevat taukoja? 
Tule kuuntelemaan mielenkiintoista asiaa 
ja vinkkejä mitä voit tehdä oppiaksesi ja 
muistaaksesi nykyistä paremmin.
8302310 Senioritanssi 1

Opintosetelikurssi!
Petäjä-opisto (Jämintie 2C) 
To 18.00–19.30
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Kaija Kivioja 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Senioritanssit on suosittu liikuntalaji, joka 
sopii hyvin varttuneelle väelle. Seniori-
tanssit parantavat 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 Senioritanssi 2

Kangasmetsän koulu, liikuntasali
Ti 15.15-16.45
6.9.-29.11.2022, 10.1.-4.4.2023
Kaija Kivioja
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Senioritanssit on suosittu liikuntalaji 
joka sopii hyvin varttuneelle väelle. 
Senioritanssit parantaa muistia, 
koordinaatiokykyä ja tasapainoa sekä 
on mukavaa sosiaalista yhdessäoloa. 
Voit tulla mukaan yksin tai parin kans-
sa. Tämä on jatkoryhmä ja tarkoitettu 
lajia jo aiemmin harrastaneille. Ter-
vetuloa mukaan! 

8302316 Ensiapu 1 
Petäjä-opisto - Luokka 4 
Ma 8.30–16.00, Ti 8.30–16.00 
12.–13.9.2022 
Mikko Köykkä 
Tunteja 16 Kurssimaksu 60 €

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot 
ja -taidot auttavat hätätilanteessa ja ta-
vallisimmissa sairaus- ja onnettomuusti-
lanteissa. EA 1-kurssi on voimassa kolme 
vuotta. 
8301303 Korvaluoman Kuntoliikunta 

Korvaluoman kylätalo Kuhilas 
To 18.00–18.45 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

TEATTERI

1102301 Aikuisten oikeesti 
Kankaanpääsali 
Ti 18.00–20.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Jari Hiltunen 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Ryhmässä tutustumme teatteri-ilmaisun 
perusteisiin hauskojen harjoitusten avulla. 
Sinulla ei tarvitse olla kokemusta, asenne 
ratkaisee. Ryhmässä tehdään teatteriesi-
tys keväälle 2023. Teatteri on elämänmit-
tainen harrastus ja sen voi aloittaa milloin 
vaan. Tervetuloa mukaan iloisen harras-
tuksen pariin. 

Voit maksaa kurssimaksuja pa-
perimuotoisilla Smartum- ja Tyky-
seteleillä opiston toimistoihin syys-

kaudella 14.10.2022 ja kevätkaudel-
la 16.2.2023.

Voit maksaa kurssimaksuja myös 
Epassilla ja Smartum Pay:llä verk-

koilmoittautumisen yhteydessä.
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KÄDENTAIDOT

1104301 Kankaista taitaen 
Petäjä-opisto - Luokka 1 
To 13.00–15.15 
8.9.–17.11.2022, 12.1.–6.4.2023 
Sari Stenberg 
Tunteja 54 Kurssimaksu 64 €

1104302 Kankaista taitaen 
Venesjärven maamiesseurantalo 
Ke 18.00–20.15 
7.9.–16.11.2022, 13.1.–5.4.2023 
Sari Stenberg 
Tunteja 54 Kurssimaksu 64 €

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 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Aino Santti 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

1104305 Venesjärven kudonta 
Venesjärvi, Maamiesseurantalo 
To 18.00–20.15 
8.9.–17.11.2022, 12.1.–6.4.2023 
Tanja Pajala 
Tunteja 54 Kurssimaksu 64 €

1104306 Veneskosken kudonta 
Veneskosken koulu 
Ma 18.00–19.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Tanja Pajala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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 
9.9.–18.11.2022, 13.1.–14.4.2023 
Tanja Pajala 
Tunteja 54 Kurssimaksu 64 €

Kurssin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa 
kudonnan tietoja ja taitoja perustaidot jo 
omaaville. Kerrataan kankaan rakenta-
misen perusteet. Edetään kudonnaisten 
suunnittelusta viimeistelyyn saakka. 
1104309 Näppärä Seniori 

Opintosetelikurssi!
Petäjä-opisto - Luokka 1 
Ti 10.00–12.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Leila Lepistö 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Näppärä-senioreissa tutustutaan mo-
nipuolisesti kädentaitoihin. Tämän lu-
kuvuoden ohjelmassa on neulomista 
mm. islantilaiset ja norjalaiset neuleet, 
mosaiikkivirkkaus, ompelua sekä villalla 
maalausta. Kurssi on suunnattu erityisesti 
työelämästä pois jääneille. Pohjavaati-
muksia ei ole, riittää vain kokeilemisen 
halu ja innostunut mieli. Uudet opiskelijat 
tervetulleita mukaan! Materiaalimaksu 
peritään erikseen. Kurssin kellonajat voi-
vat muuttua. 
1104310 Kaikenlaista ompelua 

Petäjä-opisto - Luokka 1 
Ti 18.00–20.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Titta Snellman 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssi sopii aloittelijoille sekä ompelutai-
dot jo omaaville. Voit ommella vaatteita 
lapsille ja aikuisille tai valmistaa kodin 
tekstiilejä. Tilkkutöiden tekeminen sekä 
vanhojen vaatteiden tuunaaminen onnis-
tuu myös. Vanhat farkut on erinomainen 
materiaali kierrättämiseen. Tarvittaessa 
opettajalta löytyy materiaaleja. Aloittelijat 
saavat opastusta ompelukoneen ja sau-
murin käytössä. Opistolla on myös käy-
tössä tasosaumakone. 

Löydät Käsityökoulu Näppärän 
Kankaanpään kurssitiedot sivulta 15
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1104312 Puikot heilumaan 
Petäjä-opisto - Luokka 1 
Ma 15.30–17.45 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
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. 
1104314 Kahvipussitaidetta 

Petäjä-opisto - Luokka 1 
To 18.00–21.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
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. Myös 
klipsuileminen on koukuttavaa ja sitä voi 
yhdistellä kahvipusseiluun. 
1104316 Taidelasipaja 

Petäjä-opisto - Luokka 2 
Ti 17.00–21.00 
4.10.–29.11.2022, 10.1.–7.3.2023 
Leila Lepistö 
Tunteja 50 Kurssimaksu 64 €

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 
Pohjanlinnan koulu, puutyö lk 
Pe 17.30–19.45, La-Su 9.00–15.15
18.-20.11. ja 2.-4.12.2022 
Päivi Hieta 
Tunteja 38 Kurssimaksu 44 €

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. Lisätiedot puh. 050 
5929134, paivi.hieta@wanhavakka.net.
1104319 Entisöinti ja verhoilu 

Pohjanlinnan koulu, puutyö lk 
Pe 17.30–19.45, La-Su 9.00–15.15
3.-5.3. ja 17.–19.3.2023 
Päivi Hieta 
Tunteja 38 Kurssimaksu 44 €

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. Lisätiedot puh.050 
5929134, paivi.hieta@wanhavakka.net.  
1104320 Entisöinti ja verhoilu 

Korvaluoman kylätalo Kuhilas 
Ke 18.00–20.15 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
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, paivi.
hieta@wanhavakka.net. 
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1104321 Puu- ja metallityöt 
Pohjanlinnan koulu, puutyö lk 
To 18.00–20.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
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, puutyö lk 
Ti 18.00–20.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Tapio Mustajärvi 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssilla valmistetaan kodin käyttö- ja 
koriste-esineitä sekä entisöidään huo-
nekaluja. Kaikki puutöistä kiinnostuneet 
mukaan. 
1104326 islantilaiset /  
norjalaiset neuleet 

Petäjä-opisto - Luokka 1 
La 10.00–12.15 
17.9.–26.11.2022, 21.1.–1.4.2023 
Leila Lepistö 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €

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! 
1104327 Luonnonsaippuakurssi 

Petäjä-opisto - Kahvihuone 
Pe 17.30–20.30, La 10.00–16.45 
11.–12.11.2022 
Anne Siltanen 

Tunteja 13 Kurssimaksu 26 €
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. 
1104332 Käytännöllistä kirjansidontaa: 
Muovitaskukansio 

Petäjä-opisto - Luokka 4 
Pe 17.30–20.00, La 9.30–16.00, Su 
9.30–16.00 
3.–5.2.2023 
Tarja Rajakangas 
Tunteja 19 Kurssimaksu 26 €

Tehdään ruuveilla tai japanilaisella ompe-
leella koottava tyylikäs kansio muovitas-
kuille tai kartonkisivuille. Kansion sisään 
laitettavissa kansiomuovitaskuissa voi 
säilyttää tärkeät paperit siististi ja tyylik-
käästi. Mm. asiakirjat, todistukset, ohje-
monisteet, reseptit, lehtileikkeet, monen-
laiset haaveet ja ideat ym. Muovitaskut 
voivat olla muunkinlaisia kuin A4-taskuja: 
keräilykortti-, käyntikortti- ja valokuvatas-
kuja ym. Taskut saadaan kiinni, kunhan 
ne on tarkoitettu kansioihin laitettavaksi 
eli reunassa on reikiä kiinnitystä varten. 
Sivut voivat olla myös osittain tai koko-
naan kartonkia, jolloin kansiota voi käyt-
tää perinteisemmän leikekirjan tapaan. 
Kansion kannet tehdään muovitaskujen 
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tai kartonkisivujen mittoihin sopivaksi. 
Toisistaan irralliset kansikappaleet voi 
päällystää puuvillakankaalla tai kankaan 
ja paperin yhdistelmällä. Kierrätyskankaat 
sopivat hyvin, kun ovat lakanakankaan 
tyyppistä puuvillaa tai ohutta pellavaa. 
Persoonallisen kansion saat, kun käytät 
itse värjättyä, painettua tai kirjottua kan-
gasta. Kansion osat kootaan näppärästi 
kirjansidontaruuveilla, joita voi tarpeen 
mukaan availla myöhemmin tai voit ka-
sata kansion satiininauhalla ommellen. 
Kurssiohje tarvittavista materiaaleista ja 
työvälineistä lähetetään ilmoittautuneille 
noin viikko ennen kurssia sähköpostilla. 
Työvälineitä voi kurssilla myös lainata ja 
sopivia materiaaleja on mahdollista ostaa. 
1104340 Hyvän mielen käsityöilta 

Leinonen, Venesjärventie 1047 
Joka toinen viikko
Ma 17.30–19.45 
19.9.–28.11.2022 
Leila Leinonen 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €

Tällä kurssilla tehdään monenlaista: 
askarrellaan, tehdään pieniä käsitöitä, 
keskustellaan ja käsitellään erilaisia hy-
vinvointiin liittyviä teemoja: kuunnellaan 
musiikkia ja runoja, jumpataan, harjoitel-
laan mindfulnessia ja tehdään käsi ja-jal-
kahoitoja. Näillä luodaan virikkeitä hyvään 
mieleen ja arjen yksinäisyyden torjuntaan.
1104341 Käsinukke  
kierrätysmateriaaleista 

Petäjä-opisto - Luokka 3 
La 10.00–14.30, Su 10.00–14.30 
1.–2.10.2022 
Kati Vaajasaari 
Tunteja 12 Kurssimaksu 26 €

Kurssilla valmistetaan käsinukke, jonka 
pää tehdään neulahuovuttamalla. Muuten 
käsinuken valmistamisen periaatteena 
on omat komerot tyhjäksi. Käsinukella 
voi olla, vaikka kissan, koiran, sammakon 
tai jonkun muun eläimen pään. Tämän 

nuken ainutlaatuisuus on siinä, että sen 
voi rakentaa kokonaan kierrätysmateri-
aaleista ilman erityisiä kädentaidon tek-
niikkavaatimuksia. Huovutustaitoakaan 
ei tarvitse etukäteen, koska ohjaajalla on 
tarjottavana erilaisia eläinaiheisia pää-
vaihtoehtoja. Huovutetun pään voi myös 
valmistaa kurssilla itse. Tämä kurssi 
soveltuu erinomaisesti myös vanhempi 
ja lapsi -kurssiksi. Tarvikkeita voi ostaa 
ohjaajalta. 
1104342 Maalataan villalla 

Petäjä-opisto - Luokka 3 
La 10.00–14.30, Su 10.00–14.30 
10.–19.9.2022 
Kati Vaajasaari 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

Kurssilla yhdistetään huovutusta ja va-
paakirjontaa. Maalataan villalla omava-
lintaisten kuvien pohjalta, vaikka oman 
lemmikin muotokuvia, tekemällä niistä 
seinätauluja, patalappuja, tyynynpääl-
lisiä, kuvia kasseihin tms. Tekniikkana 
kurssilla käytetään neulahuovutusta ja 
märkähuovutusta. Ilmettä tuotoksiin voi 
lisätä “piirtämällä” ompelukoneen vapaa-
kirjontaa käyttämällä. Kurssi soveltuu 
sekä vasta-alkajille että huovutukseen 
enemmänkin perehtyneille. Tarvikkeita voi 
ostaa ohjaajalta. 
1104350 Kankaanpään Taituritiimi 

Kankaanpään keskustan koulu 
Ma 14.30–16.00 
5.9.–12.12.2022, 9.1.–22.5.2023 
Sari Stenberg 
Tunteja 62, Ei kurssimaksua 

Tehdään käsitöitä vaihtuvin teemoin op-
pilaiden mieltymisten mukaisesti. Taiturit 
käyttävät mm. ompelukoneita, minkä 
vuoksi ryhmä on suunnattu 3-6 -luokka-
laisille ja ryhmään mahtuu enintään 10 
osallistujaa. Kurssi on Harrastamisen 
Suomen mallin rahoittamaa ja osallistujille 
maksuton. Toiminta on tarkoitettu lapsille, 
joilla ei ole muita harrastuksia.
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KUVATAITEET

1103308 Piirustuksen paja  
lapsille ja nuorille 

Kuvataidekoulu Pisama, iso luokka
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
To 16.00–18.15 
18.8.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
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 elokuulla. Tälle kurssille 
voi Ilmoittautua jo 1.8. alkaen puh. 040 
822 7003.
1103309 Lasten kuvataide  
esiopetus 6 v.-

Kuvataidekoulu Pisama, pikkuluokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
Ti 16.00–17.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Harri Tapio Rauhaniemi 
Tunteja 48 Kurssi+materiaalimaksu 94 €

Lasta innostetaan kuvataiteen tekemi-
seen tutkivan, kokeilevan ja leikinomaisen 
toiminnan kautta. Häntä kannustetaan 
itseilmaisuun ja pitkäjänteisyyteen käyt-
täen monitaiteellisia työskentelytapoja 
vahvistaen lapsen aktiivisuutta. Motorisia 
taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan 
tutustumalla vaihteleviin työtapoihin sekä 
erilaisiin materiaaleihin ja välineisiin. Ope-
tellaan pohtimaan, tulkitsemaan ja sanal-
listamaan omia tuntemuksia ja havaintoja. 
Kurssimaksu sisältää materiaalit. 

1103312 Varttuneiden taidepaja 
Opintosetelikurssi!
Kuvataidekoulu Pisama, pikkuluokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
Ma 14.00–16.15 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
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 

Kuvataidekoulu Pisama, pikkuluokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
Ti 18.15–20.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
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. 
1103319 Hyvän mielen savipaja, alkeet 

Petäjä-opisto - Luokka 2 
Ma 18.00–20.15 
5.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Leena Järvinen 
Tunteja 69 Kurssimaksu 114 €

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 
8.9.–24.11.2022, 12.1.–6.4.2023 
Leena Järvinen 
Tunteja 69 Kurssimaksu 114 €

Kurssin aikana syvennetään tietoutta 

Löydät Kuvataidekoulu Pisaman 
Kankaanpään kurssit sivuilta 16-17
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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.! 
1103326 Sinirinnan taidetuokio 

Kuvataidekoulu Pisama, pikkuluokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
Ke 12.00–13.30 
7.9.–23.11.2022, 11.1.–29.3.2023 
Harri Tapio Rauhaniemi 
Tunteja 44 Kurssimaksu 94 €

Oppilaan oma ajatusmaailma ja valmiudet 
huomioon ottaen pyritään kehittämään 
katsomisen ja näkemisen taitoa. Autetaan 
oppilasta muodostamaan havaintoja ja 
mielikuvia. Tunnit palvelevat harjaantumi-
sen ohella myös virkistävänä taidetapah-
tumana. Materiaalit sisältyvät kurssimak-
suun. 
1103327 Wirtaamon taidetuokio 

Wirtaamo 
To 12.00–13.30 
8.9.–24.11.2022, 12.1.–30.3.2023 
Harri Tapio Rauhaniemi 
Tunteja 44 Kurssimaksu 94 €

Oppilaan oma ajatusmaailma ja valmiudet 
huomioon ottaen pyritään kehittämään 
katsomisen ja näkemisen taitoa. Autetaan 
oppilasta muodostamaan havaintoja ja 
mielikuvia. Tunnit palvelevat harjaantumi-
sen ohella myös virkistävänä taidetapah-
tumana. Kurssimaksu sisälää materiaalit.
1103328 Ihanakallion taidetuokio 

Kuvataidekoulu Pisama, pikkuluokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
Ti 12.00–13.30 
6.9.–22.11.2022, 10.1.–28.3.2023 
Harri Rauhaniemi 
Tunteja 44 Kurssi+materiaalimaksu 94 €

Oppilaan oma ajatusmaailma ja valmiudet 
huomioon ottaen pyritään kehittämään 
katsomisen ja näkemisen taitoa. Autetaan 
oppilasta muodostamaan havaintoja ja 
mielikuvia. Tunnit palvelevat harjaantumi-

sen ohella myös virkistävänä taidetapah-
tumana. Kurssimaksu sisältää materiaalit.
1103330 INSPIS-kuviskerho 7-9 v. 

Kuvataidekoulu Pisama, iso luokka 
Taipaleenkatu 5 (ent. linja-autoasema)
Ke 14.30–16.00 
7.9.–14.12.2022, 11.1.–24.5.2023 
Pia Haapala-Rauhaniemi 
Tunteja 68 

Tervetuloa iltapäiväkerhoon, jossa on 
kehittävää ja kivaa tekemistä koulupäivän 
päätteeksi. Teemme mielikuvitusta kut-
kuttavia mielikuvamatkoja piirtäen, maa-
laten, muovaten ja rakennellen. Inspis on 
tarkoitettu lapsille, jotka haluavat rentoa 
ja hauskaa työskentelyä taiteen parissa. 
Kerho on osallistujille maksutonta Har-
rastamisen Suomen mallin rahoittamaa 
toimintaa. Toiminta on tarkoitettu ensisijai-
sesti 1-3 luokkalaisille, joilla ei ole muita 
harrastuksia. 

MAA- JA METSÄTALOUS

7198301 Omenapuun leikkaus 
Paikka ilm. myöhemmin
Pe 17.00–19.15 
16.9.2022 
Marko Ahola 
Tunteja 3 Kurssimaksu 10 €

Tule ja opettele omenapuun leikkausta 
yhdessä opettajan opastuksella. Käymme 
läpi omenapuun leikkauksen luonnossa 
joko kurssilaisen kotipuutarhassa tai opet-
tajan valitsemassa paikassa. Kurssilla 
saat käytännön vinkkejä ja neuvoja ome-
napuun hoidosta. Ota mukaasi hyvä mieli, 
puutarhasakset ja pukeudu sään mukaan. 
7198302 Vanhan pihan preppaus 

Paikka ilm. myöhemmin
To 17.00–19.15 
20.10.2022 
Marko Ahola 
Tunteja 3 Kurssimaksu 10 €

Miten saadaan pienellä vaivalla pihasta 
viihtyisä ja hyvin toimiva vanhan sijaan. 
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Pihan yleisimmät ongelmat, ongelma kas-
vit, suunnittelulla piha toimivaksi kasveja 
apuna käyttäen, helpot hoito-ohjeet, jne. 
7198303 Bokashin ABC 

Ke 17.30–19.45 
23.11.2022 
Marko Ahola 
Tunteja 3 Kurssimaksu 10 €

Hajutonta kompostointia sisätiloissa. Pie-
nempi hiilijalanjälki. Nyt sinulla olisi mah-
dollisuus tulla opettelemaan kuinka saat 
biojätteistäsi orgaanista ainesta, eli mul-
taa, jota voit käyttää kasveillesi. Käymme 
läpi bokashin hoidon niksit ja saat mukaa-
si helpot hoito-ohjeet, joita voit soveltaa 
kotioloihin. 
7198304 Puutarhapalstan hoito 

Paikka ilm. myöhemmin
Ma 17.00–20.00 
27.2.2023 
Marko Ahola 
Tunteja 4 Kurssimaksu 10 €

Tule ja ammenna tietoa kasvimaan pe-
rustamiseen ja sen hoitoon. Käymme 
läpi mm. lannoitus, kalkitus, yleisimmät 
virheet hoidoissa, siemenet, helpot hoito-
ohjeet, jne. 
8102301 Sienikurssi 

Petäjä-opisto - Kahvihuone 
La 10.00–11.30 ja 12.30–14.00
17.9.2022 
Anu Pykäläaho 
Tunteja 4 Kurssimaksu 10 €

Aluksi puhutaan sienestyksestä ja sienten 
tunnistamisesta. Voit ottaa mukaan löytä-
mistäsi kummajaisista tai valokuvia niistä. 
Ruokatauon jälkeen tavataan suoraan 
retkikohteessa, minne siirrytään omilla 
kyydeillä. 10:00-11:30 Luento-osuus 
Petäjä-opistolla 12:30-14:00 Sieniretki 
Viiden tien risteyksen maastossa 

TIETOTEKNIIKKA

3401301 Tietokoneen käytön  
alkeiskurssi A 

Keltainen talo, mikroluokka 
To 10.45–12.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Minna Salmi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Opetellaan kaikessa rauhassa kannet-
tavan tietokoneen käyttöä aivan alkeista 
aloittaen. Opetusaiheet rakennetaan 
toiveiden mukaan. Voit tuoda mukanasi 
myös oman läppärin. 
3401302 Tietokoneen käytön  
jatkokurssi A 

Keltainen talo, mikroluokka 
To 9.00–10.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Minna Salmi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Jatketaan tietotekniikan harrastusta 
ryhmän toivomuksien mukaan. Soveltuu 
niille, jotka jo hallitsevat alkeet. Voi tuoda 
oman läppärin mukaan. 
3401303 Tietotekniikan alkeiskurssi B 

Petäjä-opisto - Luokka 5 
Pe 9.00–10.30 
9.9.–2.12.2022, 13.1.–31.3.2023 
Minna Salmi 
Tunteja 46 Kurssimaksu 54 €

Tutustutaan kannettavan tietokoneen 
käyttöön ja opetellaan eri ohjelmia. Aiheet 
rakennetaan toiveiden mukaan. Aiem-
paa kokemusta ei tarvitse olla. Voi tuoda 
oman läppärin mukaan. 
3401304 Tietotekniikan jatkokurssi B 

Petäjä-opisto - Luokka 5 
Pe 10.30–12.00 
9.9.–2.12.2022, 13.1.–31.3.2023 
Minna Salmi 
Tunteja 46 Kurssimaksu 54 €

Jatkoa alkeiskursseille. Soveltuu niille, 
jotka jo hallitsevat alkeet. Voi tuoda oman 
Windows 10 läppärin mukaan. 
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3401305 Tietotupa 
Petäjä-opisto - Luokka 5 
To 12.30–14.45 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Minna Salmi 
Tunteja 72 Kurssimaksu 5 €/kerta

Tietotuvalta saa henkilökohtaista ohjausta 
ja neuvontaa tietokoneen, älylaitteiden ja 
nettipalvelujen käyttöön ja ongelmatilan-
teisiin. Ajanvaraukset Kankaanpään toi-
mistosta 044 5800 520. Käyttömaksu 5€ / 
45 min oppitunti. Aikataulu: 12:30-13:15, 
13:15-14:00 ja 14:00-14:45.
3401307 Digikuvia helposti

Petäjä-opisto - Luokka 5
Ke 13.30-15.00
7.-21.9.2022
Minna Salmi
Tunteja 6 Kurssimaksu 10 €

Tutustutaan kännykän ja pokkarika-
meran peruskäyttöön, harjoitellaan 
kuvan ottamista, säädetään kameran 
asetuksia. Lopuksi siirretään kuvia ti-
etokoneelle talteen ja muokattavaksi. 
Harjoitellaan kuvien lähettämistä säh-
köpostiin ja julkaisemista somessa.

3401308 Canva-julkaisuohjelma
Petäjä-opisto - Luokka 5
ke 13.30-15.00
Minna Salmi
Tunteja 6 Kurssimaksu 10 €

Tutustutaan ilmaiseen Canva-ohjel-
maan, jolla voi tuottaa upeita some-
postauksia ja esityksiä sekä erilaisia 
julkaisuja kuten esitteitä tai julisteita.

3401309 Digiä huviksi ja hyödyksi
Opintosetelikurssi!
Petäjä-opisto - Luokka 5
Ke 13:00-14:30
7.9.-30.11.2022, 11.1.-5.4.2023
Minna Salmi
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Opetellaan arkea helpottavia digitai-
toja, kuten tiedonhakua, sähköpostin 
käyttöä, verkkoasiointia, tiedostojen 

jakamista ja erilaisia viestintäpalve-
luita. Kurssilla käytetään tietokonetta 
ja mobiililaitteita. Saa tuoda oman 
koneensa.
3401310 Office 365 lyhyesti 

Petäjä-opisto - Luokka 5 
Ti 18.00–20.15 6.9.–4.10.2022 
Olli Ruohomäki 
Tunteja 15 Kurssimaksu 26 €

Kurssilla tutustutaan Microsoftin toimis-
topaketin pilviversioon. Harjoitellaan 
käyttämään sen suosituimpia sovelluksia, 
outlook-sähköpostia ja kalenteria, word-
tekstinkäsittelyä, teams-etäkokouksia, 
Excel-taulukkolaskentaa sekä Power-
Point-esitysgrafiikkaa. Opitaan erot tal-
lentamisessa pilveen, koneelle ja tikulle. 
Lähetetään, avataan, tallennetaan ja 
muokataan liitetiedostoja. Voit halutessasi 
tuoda oman tietokoneesi. 
3401311 Android-älypuhelin 

Petäjä-opisto - Luokka 5 
Ma 18.00–20.15 26.9.–10.10.2022 
Olli Ruohomäki 
Tunteja 9 Kurssimaksu 20 €

Älypuhelimia on vaikka minkä merkkisiä, 
mutta useimmissa niistä on Android-
käyttöjärjestelmä. Kurssilla opetellaan 
peruskäyttöä, muokkaamaan asetuksia ja 
alkunäyttöä. Sopii uusille käyttäjille. 
3401318 Helppoa videokuvausta 

Petäjä-opisto - Luokka 5 
To 18.00–21.00 
8.–16.9.2022 
Olli Ruohomäki 
Tunteja 8 Kurssimaksu 20 € 

Videoklippejä saa vaikka millä vehkeellä: 
kännyllä, tabletilla, läppärillä, veppikame-
ralla tai digikameralla. Mutta entäs sitten? 
Miten videotiedoston saa ulos vehkeestä, 
talteen tietokoneelle tai tikulle, julkaistua 
YouTubessa tai siirrettyä pilveen? Pika-
kurssilla pikkuvinkkejä asetusten ruuvaa-
miseen, kuvaustilanteessa toimimiseen ja 
ehkä parempaan laatuunkin.
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MUU KOULUTUS

9999303 Wanhat walokuvat 
Kankaanpääsalin aulakahvio 
To 12.00–18.00, To 12.00–14.15 
25.8.–8.12.2022, 19.1.–13.4.2023 
Anu Forss 
Tunteja 32 Ei kurssimaksua

Tule katsomaan kaupunginmuseon kuva-
aarteita, tunnistamaan kuvien henkilöitä 
ja kuulemaan/kertomaan tarinoita ja muis-
toja. Aloituskerta Hörhiäisviikolla Taide-
koulun auditoriossa klo 12-18. Myöhem-
mät tilaisuudet Kankaanpääsalin aulakah-
vieossa kerran kuussa klo 12-14:15. 
1304301 Kankaanpää-akatemia 

Petäjä-opisto - Kahvihuone 
Ma 15.30–17.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Olli Ruohomäki 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tämä on keskustelukerho, missä käsitel-
lään laajasti maailman menoa, ajan ilmi-
öitä ja kerrotaan tarinoita oman elämän-
polun varrelta. Syyskauden lukukirjana 
Rutger Bergman: Hyvän historia 
9999301 Vapaaehtoistoiminnan  
merkityksellisyydestä 

Petäjä-opisto - Luokka 5 
Ma 15.30–18.30 
12.9.2022 
Jaakko Viitala / Anne Birgitta Pessi 
Tunteja 4 Ei kurssimaksua

Tilaisuus on osa Vapaaehtoistoiminnan 
tapahtumaviikon ohjelmaa Satakunnassa. 
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Petä-
jä-opisto, Satakunnan valikkoryhmät sekä 
Kansalaisareena ry.15.30 Alustus: Mitä 
vapaaehtoistoiminta on? Jaakko Viitala, 
kulttuurimuotoilija. 16.00 Webinaari: va-
paaehtoistoiminnan merkityksellisyydes-
tä: Anne Birgitta Pessi 

9999302 Kotivara-ilta 
Petäjä-opisto - Luokka 5 
Ma 18.00–20.15 
19.9.2022 
Anu Salonsaari 
Tunteja 3 Kurssimaksu 10 €

Miten kotona voi varautua useamman 
päivän maksuliikennehäiriöön, sähkökat-
koon, veden jakeluhäiriöön tai käyttökiel-
toon, polttoaineen jakeluhäiriöön, netti-
katkoon tai kotikaranteeniin? Mitä ruoka-
aineita, kuinka paljon ja muita tarvikkeita 
jokaisella tulisi olla kaapissaan? Miten 
varastot saa kiertoon? Mitä on hyvä tietää 
käyttöpäivämerkinnöistä? Miten ruokaa 
valmistetaan poikkeusoloissa? Koulutus 
perustuu viranomaisten ja järjestöjen 
laatimaan varautumissuositukseen koti-
talouksille. Lisätietoa netissä osoitteessa 
72tuntia.fi Luentoa voi seurata myös ver-
kossa. Linkki lähetetään ilmoittautuneille 
sähköpostitse luentopäivän aamuna.

HONKAJOKI
8301402 Senioritanssi 

Opintosetelikurssi!
Honkala 
Ma 17.30–19.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Kaija Kivioja 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Senioritanssit on suosittu liikuntalaji, joka 
sopii hyvin varttuneelle väelle. Seniori-
tanssit parantavat 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! 
8301401 Tuolijumppa 

Honkala 
To 16.30–17.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Sari Heinola 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

Tuolijumppa sisältää kevyttä rauhallista 
jumppaa ja venyttelyä rauhalliseen tahtiin.  

Löydät Kuvataidekoulu Pisaman 
Honkajoen kurssitiedot sivulta 20
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1104402 Kankurien kudonta 
Honkajoen kauppakulma 
Ke 18.00–20.30 
7.9.–30.11.2022, 1.1.–5.4.2023 
Tanja Pajala 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Tehdään kangaspuilla erilaisia tekstiilejä 
kotiin kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden 
mukaan. 
1104403 Lauhalan kudonta 

Lauhala ent. Interkorin toimistotilat 
To 14.00–16.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Soile Luoma 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Tule, opi innostu ja inspiroidu omin käsin 
tehdyistä kodin tekstiileistä. Värein, sidok-
sin ja materiaalein sinulla on suuri maa-
ilma auki. Huomaa päivän ja kellonajan 
muutos!! 
1104404 Ompelua ja tuunailua 

Honkajoen yhtenäiskoulun uudisraken-
nus lk Jouhimaa 
Ti 18.00–20.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Sari Heinola 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Ommellaan uutta ja tuunataan vanhaa. 
Voit ommella vaatteita, verhoja ym. si-
sustukseen liittyvää, kukkaroita, kasseja, 
tyynyjä jne. 
1104407 Tikkuiirat 

Honkalanmäki, puutyötilat 
Ti 14.00–16.15 
13.9.–22.11.2022, 17.1.–28.3.2023 
Leila Lepistö 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €

Kokoonnutaan ompeluseurojen tyyliin eri-
laisia käsitöitä tehden. Siinä voi toteuttaa 
itseään, oppia uutta ja tuntea onnistumi-
sen iloa. Ryhmässä neulotaan, virkataan, 
ommellaan, tildataan, korjataan vanhaa 
ja kierrätetään. Myöskin kahvipussit ovat 
mukana. Uutuutena kirjoklipsuilu ja silmä-
pakodesign! 

1104408 Posliininmaalaus 
Honkajoen lukio vanha rakennus 
To 17.30–19.45 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Heljä Jalaja 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Posliininmaalauksen harrastuspiiri jatkuu 
entiseen malliin. Tervetuloa jatkamaan tai 
aloittamaan aivan alkeista. Huomaa kello-
najan muutos. 
1104410 Puu- ja metallityöt 

Honkalanmäki, puutyötilat 
To 18.00–20.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Raimo Saarinen 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Puu- ja metallityöt jatkuvat. Huomaa kel-
lonajan muutos. 
1104411 Honkajoen Taituritiimi 

Hongon koulu 
Pe 13.30–15.00 
9.9.–16.12.2022, 13.1.–26.5.2023 
Sari Stenberg 
Tunteja 56 Ei kurssimaksua

Mukavaa touhua kädentaitojen, askarte-
lun ja kuvataiteen parissa. Järjestetään 
1-5 -luokkalaisille koulupäivän yhteydes-
sä. Aiheita ja tekniikoita suunnitellaan 
yhdessä. Kerho on Harrastamisen Suo-
men mallin rahoittamaa, osallistujille mak-
sutonta ja tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, 
joilla ei ole muita harrastuksia.
8301405 Honkajoen sählykerhot 

Honkala 
7-9 -luokkalaiset Ma 16.00–17.00, 
3-6 -luokkalaiset Ma 15.00–16.00, 
1-2 -luokkalaiset Ke 15.00–16.00 
5.9.–14.12.2022, 9.1.–24.5.2023 
Aaro Siltaoja 
Tunteja 130, Ei kurssimaksua

Sähly jatkuvu syksyllä Aaron vetämänä!
Kurssi on Harrastamisen Suomen mallin 
rahoittamaa, osallistujille maksutonta ja  
tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, joilla ei 
ole muita harrastuksia.
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1203702 Englannin uusalkeet jatko 
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ti 16.30–18.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Seija Virkkala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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)
1105701 Kansantanssi 

Sampola 
Pe 19.00–20.30 
9.9.–2.12.2022, 13.1.–14.4.2023 
Jaana Korpi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

8301701 Helppo ja kevyt jumppa 
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ti 16.30–17.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Anne Kokko 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

8301702 Tuolijumppa ikäihmisille 
Opintosetelikurssi!
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ti 15.30–16.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Anne Kokko 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

8301704 Tehojumppa 
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ma 18.00–18.45 
15.8.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Tiina Huhtala 
Tunteja 30 Kurssimaksu 44 €

8301705 Kahvakuula 
Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ke 18.00–18.45 
17.8.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023 
Tiina Huhtala 
Tunteja 28 Kurssimaksu 36 €

1101701 Puhallinorkesteri 
Karvian alakoulu 
Ti 18.15–20.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
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. 
1101702 Musiikkileikkikoulu 

Karviatalo 
Ti 11.00–12.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Opettaja ilm. myöhemmin
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

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. 

K A R V I A
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1102701 Runoryhmä Ainot ja Reinot 
Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo 
Ma 11.00–13.15 
12.9.–1.12.2022, 16.1.–17.4.2023 
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- 9 v 

Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo 
Ma 15.30–17.00 
12.9.–28.11.2022, 16.1.–17.4.2023 
Leena Koivula 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Ryhmä on hiljattain aloittaneille ja uusille 
teatterin tekemisestä kiinnostuneille 7- 9 v 
lapsille. Ryhmä aloittaa perusharjoituksilla 
ja teatterileikeillä improvisoiden pieniä 
esityksiä kerhossa. Tavoitteena julkinen 
esitys ryhmän edistyessä. 
1102703 Teiniteatteri 10- 12 v 

Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo 
Ma 17.00–18.30 
12.9.–28.11.2022, 16.1.–17.4.2023 
Leena Koivula 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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 12 v 

Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo 
Ma 18.30–20.00 
12.9.–28.11.2022, 16.1.–17.4.2023 
Leena Koivula 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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 18.30–21.30 
11.9.–4.12.2022, 22.1.–16.4.2023 
Leena Koivula 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti sun-
nuntaisin. Ensi-illan lähestyessä useam-
minkin. Esitykset keväällä 2021. 
1104702 Puutyö ja koristeveisto 

Karvian yhtenäiskoulu opinpolku 
Ke 17.30–20.45 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Pekka Kuhna 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttö-
esineitä. 
1104703 Keramiikka 

Karvian alakoulu 
Ti 18.00–21.00 
6.9.–8.11.2022, 10.1.–14.3.2023 
Tarja Mantila 
Tunteja 72 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 
6.9.–29.11.2022, 14.2.–25.4.2023 
Heljä Jalaja 
Tunteja 70 Kurssimaksu 84 €

Tervetuloa uudet ja jatkavat posliinin 
maalaajat. 
1104705 Kahvipussitaidetta 

Karviatalo 
Ti 14.00–16.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Leila Lepistö 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €

Kasseja, mummolaukkuja, koruja, koreja, 
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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. 
1104706 Kädentaitokahvila 

Marjasuon kylätalo, Nummijokitie 114 
Ma 17.30–20.30 
12.9.–21.11.2022, 16.1.–27.3.2023 
Leila Lepistö 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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! 
1104707 Betonimaailma 

Marjasuon kylätalo 
1.–19.9.2022 Leila Lepistö 
Tunteja 14 Kurssimaksu 26 €

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 be-
tonimaailmaan! Alkuinfo pe 1.9. klo 18-
19.30. Tule ajoissa paikalle. Kurssi ti 6.9. 
ja 13.9. klo 17-20.45. Töiden nouto ma 
19.9. klo 15.30-17.00.
1104708 Kudonta 

Karvian alakoulu 
Ti 18.00–20.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Tanja Pajala 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssi on tarkoitettu kaikille kudonnasta 
kiinnostuneille, myös alkajille. Kudotaan 
erilaisia käyttö- ja sisustustekstiilejä. 
1104709 Makrameeta 

Karviatalo Ma 17.00–20.00 
5.9.–14.11.2022, 9.1.–20.3.2023 
Leila Lepistö 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Makramee on käsityötekniikka, jossa sol-
muilla saadaan aikaan koristeellisia pinto-
ja ja nyörejä. Makrameella voidaan tehdä 
sisustustekstiilejä, amppeleita ja koruissa 
on paljon uutta tulossa. Tervetuloa!
1103706 Taidepaja aikuisille ja nuorille 

Karviatalo, harrastetila 
To 17.30–19.45 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
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 

Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo 
La 10.00–18.00 17.9.2022 
Tunteja 8 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 illanviettoon. Kurs-
sipäiviin sisältyy ruokailut. Kurssimaksun 
lisäksi kurssille tullessa peritään 10 euron 
maksu lauantain ruokailuista ja sieniruoki-
en valmistustarvikkeista 
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8102701 Juhlapöydän voileipäkakut 
Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo 
La 10.00–16.30, Su 10.00–16.30 
10.–11.9.2022 Leena Ipatti 
Tunteja 16 Kurssimaksu 26 €

Valmistetaan voileipäkakkuja erilaisin 
liha-, kala- ja kasvistäyttein. Opitaan 
kaivertamaan vihanneksista syötäviä 
koristeita, pursottamaan tuorejuustolla 
ja tekemään kakkujen reunat kauniiksi. 
Opettaja tuo raaka-aineet ja perii maksun 
käytön mukaan, n. 8 €. Kurssilla valmis-
tetun voileipäkakun saa kotiin vietäväksi. 
Ilmoittautuneille tarvikelista.
Kurssi sopii kaikenikäisille sekä aloitte-
lijoille ja sisältää puoli tuntia kestävän 
ruokatauon. 17.9.2022 Kakkukoristeita 
chilistä ja porkkanasta, leikataan sipulista 
kukkia sekä voileipäkakun muodon, mää-
rän ja aineksien suunnittelu. 18.9.2022 
Voileipäkakun kokoaminen, harjoitellaan 
kakun reunojen pursotusta ja voileipä-
kakkujen koristelu, kakkujen arvostelu ja 
kuvien ottaminen. 
8102702 Vohvelikukkien askartelua 

Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo 
La 10.00–16.30, Su 10.00–16.30 
1.–2.10.2022 Leena Ipatti 
Tunteja 16 Kurssimaksu 26 €

Kurssi on tarkoitettu sinulle, jos olet 
kiinnostunut kakun koristeiden valmis-
tuksesta ja syötävästä vohvelipaperista. 
Vohvelikukat ovat herkkiä ja kevyitä ko-
risteita niin suolaiseen kuin makeaankin 
koristeluun. Teemme kolme näyttävää 
kukkaa täytekakun koristeeksi: pioni, 
avoimen ruusun ja kirsikankukan sekä 
lehtiä näihin molempiin. Opettaja tuo tar-
vittavat työvälineet ja raaka-aineet ja perii 
maksun käytön mukaan, n. 15 e, mutta 
joitain tarvikkeita on hyvä ottaa mukaan 
ja ilmoittautuneille lähetetään tarvikelista. 
Ota mukaan sisäkengät. 

8102703 Joulupipareiden koristelu 
Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo 
La 10.00–16.30, Su 10.00–16.30 
3.–4.12.2022 Leena Ipatti 
Tunteja 16 Kurssimaksu 26 €

Ideoita pipareiden koristeluun ja sokeri-
kuorrutteen valmistusta. Opettaja tuo tar-
vittavat työvälineet ja raaka-aineet ja perii 
maksun käytön mukaan, n. 10 €. Mukaan 
sisäkengät. Ilmoittautuneille lähetetään 
tarvikelista. 
8102704 Macaron-leivokset pääsiäis-
teemalla 

Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo 
La 10.00–16.30, Su 10.00–16.30 
18.–19.3.2023 Leena Ipatti 
Tunteja 16 Kurssimaksu 26 €

Opitaan perusasiat macaronsien val-
mistuksesta: täyttämistä eri täytteillä ja 
koristelua elintarvikeväreillä maalaamalla. 
Kurssilla valmistetut macaronit saa pa-
kattuna mukaansa. Opettaja tuo raaka-
aineet ja perii maksun käytön mukaan, n. 
10 €. Tarvikelista ilmoittautuneille. Ensim-
mäisenä päivänä leivotaan macaroneja, 
suunnitellaan yhdessä täytteet ja kuvioin-
teja pintaan. Toisena päivänä valmiste-
taan täytteet ja maalataan koristeet. 
8102705 Koristele pursottamalla  
kukkakorikakku 

Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo 
La 10.00–16.30, Su 10.00–16.30 
22.–23.4.2023 Leena Ipatti 
Tunteja 16 Kurssimaksu 26 €

Harjoitellaan pursotustekniikoita ja opetel-
laan niksit kreemin valmistamiseen. Ope-
tellaan pursottamaan ruusut, liljat, pionit, 
orvokit ja muut kukat, joilla voi koristella 
kukkakorikakun. Kurssi sopii sekä aloitte-
lijoille että kertaajille. Opettaja tuo raaka-
aineet ja perii maksun käytön mukaan, 
n. 10 €. Mukaan esiliina ja sisäkengät. 
Ilmoittautuneille tarvikelista. 

Löydät Kuvataidekoulu Pisaman 
Karvian kurssitiedot sivulta 19
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1202201 Matkailuenglantia /  
Travel English 

Kihniön yhtenäiskoulu 
Ke 16.30–18.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Seija Virkkala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssi on suunnattu englannin kielen 
perusteet hallitseville, jotka kaipaavat 
varmuutta kielitaitojen käyttöön erilaisissa 
matkailutilanteissa. Pääpaino kurssilla 
on arkipäivän käytännön tilanteissa. 
Keskeisenä tavoitteena on aktivoida 
omia puhevalmiuksia. Kurssilla opitaan 
tervehtimään ja esittäytymään, asioimaan 
muun muassa ravintolassa, hotellissa, 
kaupassa ja apteekissa sekä kysymään 
tietä ja muutenkin toimimaan englannin 
kieltä käyttäen. 
8302202 Joogaa terveyden  
ylläpitämiseksi 

Kihniön yhtenäiskoulu 
To 18.00–19.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Satu Rantala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Heli Björn 
Tunteja 24 Kurssimaksu 74 €

8301204 Vesijumppa B 
Kihniön terveys- ja palvelukeskus 
Ma 18.50–19.35 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
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 
11.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023 
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 
11.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023 
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 
11.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023 
Tarja Mantere 
Tunteja 24 Kurssimaksu 74 €

Reipasta vesiliikuntaa musiikin tahdissa. 
Sopii kaikille kunnostaan huolehtiville 
miehille 
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8301208 Seniorijumppa 
Opintosetelikurssi!
Kihniön yhtenäiskoulu 
Ti 15.45–16.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

Venyttelyä ja kevyttä liikuntaa. 
8301209 Kuntoliikunta 

Linnankylän asema 
Ti 17.00–17.45 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

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

Kihniön kuntosali 
Ke 18.00–19.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Tarja Mantere 
Tunteja 48 Kurssimaksu 64 €

Tehokas alkulämmittely, ohjattu kuntosa-
litreeni ja venyttelyt. Peruskunnon kohot-
tamiseen ja lihaskunnon ylläpitämiseen. 
Sopii myös hyvin aloittelijoille. 
8301211 Varttuneiden ohjattu  
kuntosalitreeni 

Kihniön kuntosali 
La 8.30–10.00 
10.9.–3.12.2022, 14.1.–15.4.2023 
Tarja Mantere 
Tunteja 48 Kurssimaksu 64 €

Alkulämmittely, ohjattu kuntosalitreeni 
ja venyttelyt. Sopii aloittelijoille sekä 
kaikille aamuvirkuille hyvän lihaskunnon 
ja liikkuvuuden ylläpitämiseen. Naisten 
ja miesten yhteisryhmä. Varaa mukaan 
rento asu, juomista, pieni pyyhe, hanskat, 
sisälenkkitossut sekä reipas mieli 

8301212 Äijäjumppaa  
varttuneemmille miehille 

Kihniön yhtenäiskoulu 
To 18.00–19.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Jari Järventausta 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssin aikana perehdytään erilaisiin pal-
lolajeihin mm. kori- ja lentopallo. Lisäksi 
tutustutaan kuntopiiri- / kuntosaliharjoitte-
luun ja lihasvenyttelyihin. 
1102201 Salakapakka-
improvisaatioryhmä 

Kihniön yhtenäiskoulu 
Ke 18.00–20.15 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
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 kes-
kiviikkoisin klo 18-20.15 (3 tuntia) Tällä 
kurssilla saat työkaluja spontaaniuteen, 
läsnäolon vahvistamiseen ja esiintymis-
jännityksen purkamiseen. Teemme näyt-
telijäntyön ja improvisaation harjoitteita, 
jotka rentouttavat mieltä ja kehoa. Kes-
kitymme esiintymisvarmuuteen ja oman 
ilmaisun löytämiseen ilon kautta! Salaka-
pakka-improvisaatioryhmä keskiviikkoisin 
klo 18-20.15 (3 tuntia) Tällä kurssilla 
saat työkaluja spontaaniuteen, läsnäolon 
vahvistamiseen ja esiintymisjännityksen 
purkamiseen. Teemme näyttelijäntyön 
ja improvisaation harjoitteita, jotka ren-
touttavat mieltä ja kehoa. Keskitymme 
esiintymisvarmuuteen ja oman ilmaisun 
löytämiseen ilon kautta! 
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1106201 Kihniö100 elämäntarinakurssi 
Kihniön yhtenäiskoulu 
Ke 16.00–17.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Henna Nurmela 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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. 
3401201 Digitaidot hallintaan 

Kihniön yhtenäiskoulu 
To 17.30–19.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Pekka Kivioja
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssilla käsitellään ajankohtaisia tieto-
koneen, tabletin ja puhelimen käyttöön 
liittyviä asioita kurssilaisten toiveiden 
mukaan. Aiheina laitteiden käyttö, erilai-
set sovellusohjelmat, henkilökohtaisten 
laitteiden synkronointi, tiedon käsittely ja 
jakaminen, tietoturva, internet, sähköpos-
ti, videoyhteydet ym. Voit tuoda mukaan 
oman tietokoneen, puhelimen ja tabletin. 
1104201 Kudotaan kaunista kotiin 

Opintosetelikurssi!
Taitotalo Puumila 
Ma 18.00–20.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Leena Pihlajamaa 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssit on tarkoitettu kaikille kudonnasta 
kiinnostuneille, myös vasta-alkajille. Teh-
dään erilaisia käyttö- ja sisustustekstiilejä. 
1104202 Puutyöt 

Kihniön yhtenäiskoulu 
Ma 17.30–20.45 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Reijo Nevanperä 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Kehitetään kädentaitoja, suunnitellaan ja 

toteutetaan omia töitä. 
1104203 Kahvipusseillen ja klipsuillen 

Kihniön yhtenäiskoulu 
Ke 15.00–17.15 
7.9.–30.11.2022 
Leila Lepistö 
Tunteja 18 Kurssimaksu 25 €

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. 
Myös klipsuileminen on koukuttavaa ja 
sitä voi yhdistellä kahvipusseiluun. Terve-
tuloa mukaan! 
1104204 Muotoilubetonia ja mosaiikkia 

Kihniön yhtenäiskoulu 
Ti 18.00–19.30, La 10.00–15.00, Su 
10.00–17.00 
13.9.–8.10.2022 
Katja Räikkälä 
Tunteja 23 Kurssimaksu 36 €

Valmistamme muotoilubetoni- ja mosa-
iikkityön puutarhaan, parvekkeelle tai 
sisälle. Työssä voi yhdistää muotoilube-
tonin ja mosaiikin tai tehdä kaksi erillistä 
työtä. Mosaiikkityö voi olla joko tasotyö, 
pienimuotoinen veistos tai esimerkiksi 
lintujen juoma-allas. Kurssille voi tuoda 
omia mosaiikkeja tai niitä voi myös hank-
kia opettajalta. Opettaja tuo muotoiltavan 
betonin. Ensimmäisellä kerralla käymme 
läpi mitä kukin haluaa tehdä ja mitä tar-
vikkeita tulee tarvitsemaan. Kurssi sopii 
vasta-alkajille ja mosaiikkia jo jonkin 
verran tehneille. Opettajalta voi hankkia 
muotoilubetonin, mosaiikit ja maalit. Info ti 
13.9., kurssi la-su 1.-2.10. ja la 8.10. Lisä-
tietoja Katja Räikkälä puh 044-3396000 
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1104205 Olkityöt 
Kihniön yhtenäiskoulu 
Ti 18.00–20.15 
25.10.–29.11.2022 
Leena Pihlajamaa 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €

Valmistetaan oljesta tähtiä, himmeleitä 
ym. omien toiveiden mukaan. Opettajalta 
voi ostaa materiaaleja. 
1104206 Lastenvaateompelu 

Kihniön yhtenäiskoulu 
Ke 18.00–20.15 
7.9.–30.11.2022 
Marika Pitkänen 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €

Ompelukurssi juuri sinulle, joka aloitte-
lijana haluat oppia ompelemaan tai jo 
kauemman ompelua harrastaneena ha-
luat kehittyä helpommin ja nopeammin. 
Lastenvaate ompelu on hauskaa ja antaa 
suunnittelulle paljon mahdollisuuksia. 
Tule oppimaan ompelun saloja ja teke-
mään kauniita yksilöllisiä vaatteita lap-
sille. Ota mukaan ensimmäiselle kerralle 
perusompelutarvikkeet, muistiinpanovä-
lineet ja kankaita, joita haluaisit käyttää. 
Voidaan tehdä yhteistilauksia lukukauden 
aikana. Opettajalta ostettavissa kaavoja, 
tarvikkeita ja kankaita. 
1103201 Iltapäivän kuvataide 

Kihniön yhtenäiskoulu 
Ma 15.00–17.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
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 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
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! 
1104207 Kranssikurssi 

Kihniön yhtenäiskoulu 
Pe 18.00–20.15, La 10.00–14.30 
25.–26.11.2022 
Tiina Yli-Lankoski 
Tunteja 9 Kurssimaksu 20 €

Jouluksi näyttävä kranssi oveen! Kurssilla 
saat tehdä itselläsi tai lahjaksi kranssin 
koristamaan joulukotia. Infoa ilmoittautu-
neille ennen kurssin alkua. 
7198201 Pihasuunnittelu 

Kihniön yhtenäiskoulu 
Pe 18.00–20.15, La 10.00–14.30 
30.9.–1.10.2022 
Tiina Yli-Lankoski 
Tunteja 9 Kurssimaksu 20 €

Tule mukaan suunnittelemaan omaa 
pihaasi! Kurssilla tehdään suunnitelma 
esimerkiksi perennapenkistä, ongelma-
kohdasta tai koko pihasta. 

Ilmoittautuminen kursseille alkaa  
ma 8.8.2022 klo 17-19

Aloituspäivän jälkeen ilmoittautumi-
nen jatkuu ti 9.8. opiston toimistolla 

ja puhelimitse 040 822 7003 avoinna 
ma-pe klo 9-15.

Netti-ilmoittautuminen osoitteessa 
uusi.opistopalvelut.fi/petjaa
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1201101 Suomen kielen alkeiden  
jatkokurssi 

Opintosetelikurssi!
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ti 17.00–18.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Virpi Lohikoski 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Jatkamme opiskelua kirjasta Oma suomi 
1. Tarvittaessa kertaamme aikaisemmin 
opittua. Kurssi sopii suomea vähän osaa-
ville. 
1201102 Suomen kielen alkeet 

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ti 18.30–20.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Virpi Lohikoski 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tällä kurssilla opit suomen kielen kes-
keistä sanastoa, fraaseja ja kielioppia. 
Opit käyttämään suomen kieltä erilaisissa 
arjen tilanteissa. Kurssi sopii myös opis-
kelijoille, jotka haluavat vahvistaa suomen 
kielen luku- ja kirjoitustaitoaan. Oppikirja 
sovitaan kurssin alussa. 
1202104 Englantia työelämään 

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
To 18.00–19.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Anne Luomansuu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tällä kurssilla pääpaino on työelämän 
kielenkäyttötilanteissa. Teemoina ovat 
mm. oman työn ja työpaikan esittely, 
puhelinkeskustelut ja sähköpostit, vierai-
den isäntänä tai emäntänä toimiminen ja 
työmatkat. Kertaamme myös rakenteita ja 
laajennamme sanavarastoa. Kurssi sopii 
englannin perusteet hallitseville. Oppikirja 
@ Work English for Work and Leisure 
(Otava) Welcome! 

1203102 Englannin kertausta 
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
To 16.30–18.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Anne Luomansuu 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tule virkistämään englannin kielen taitoa 
Destinations 3 -kirjan parissa. Opimme 
arkielämässä ja matkailussa tarvittavaa 
englantia, aiheina mm. ruoka, harrastuk-
set ja matkailu. Pääpaino erityisesti suul-
lisessa osaamisessa, paljon ääntämis- ja 
keskusteluharjoituksia. Kurssi sopii pe-
rusasiat osaaville ja kertaajille. Oppikirja: 
Destinations 3 (Finn Lectura) Welcome! 
1203103 Englantia edistyneille 

Parkanon opintotalo 
To 18.00–19.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Pirjo-Riitta Lehtinen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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. 
Oppikirja Everyday English 5 . Welcome! 
1203105 Englantia alkeista eteenpäin 

Parkanon opintotalo 
To 16.30–18.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Seija Virkkala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssi sopii jonkinlaiset alkeet omaaville 
ja alkeiden kertaajille. Englannin sanas-
toa, rakenteita ja puhumisen harjoittelua 
tavallisimmissa arkielämän viestintätilan-
teissa. Käytännönläheistä kielen perusra-
kenteiden opiskelua rauhalliseen tahtiin. 
Oppikirja Everyday English 1 Englantia 
aikuisille (Finn Lectura) 
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1206103 Venäjän jatkokurssi 
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ma 17.00–18.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Galina Mikkonen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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 Espanja jatko 1 

Kaarna lk 1102 
Ke 17.00–18.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Katriina Salminen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Jatkamme Ventana 1 -kirjaa kappaleesta 
5. Harjoittelemme ravintola- ja kaupunki-
sanastoa, majoituksen varaamista sekä 
ihmisten ja vapaa-ajan kuvailua. Kurssi 
sopii espanjan alkeet hallitseville. 
1207102 Espanja jatko 2 

Kaarna lk 1102 
Ke 18.30–20.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Katriina Salminen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Opiskelu jatkuu Ventana 2 -kirjan kap-
paleesta 4. Aihepiirit liittyvät käytännön 
matkustustilanteisiin, työhön ja juhliin. 
Kurssi sopii vähintään pari vuotta espan-
jaa opiskelleille. 

1298101 Työelämän ruotsia -  
Prata på jobbet  

Parkanon opintotalo 
To 15.00–16.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Seija Virkkala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kaikille ammattialoille sopiva ruotsin kurs-
si, jossa keskeinen ruotsin kielioppi kerra-
taan myös tarpeen mukaan. Harjoitukset 
ovat monipuolisia ja käytännönläheisiä, 
sekä kirjallisia että soveltavia, yhteistyö-
kykyä harjoittavia suullisia tehtäviä. Kurs-
sin aihealueita ovat esim. itsestä ja työstä 
kertominen, puhelin- ja sähköpostiviestin-
tä ja asiakaspalvelu erilaisissa tilanteissa 
(mm. tien neuvominen, matkustaminen 
ja ravintolassa asioiminen).  Kurssille voi 
osallistua myös etäyhteyden kautta. Kurs-
simateriaali valitaan 1. tunnilla.
1201103 Suomen kielen kurssi 

Keskustan koulu 
Ti 11.30–16.00, Pe 10.00–15.00 
1.11.–9.12.2022, 3.1.–18.4.2023 
Virpi Lohikoski ja Tuulikki Pusa 
Tunteja 180 Ei kurssimaksua

Tällä kurssilla tutustut suomen kieleen. 
Opit selviytymään suomeksi arjen tilan-
teista. Opit keskeistä sanastoa, fraaseja 
ja kielioppia. Oppikirja sovitaan alussa. 
Kurssi on tarkoitettu työllisyyden kuntako-
keilun asiakkaille. 

Ilmoittautuminen alkaa ma 8.8. klo 17-19
Voit ilmoittautua netissä osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/petaja,  

puhelimella 040 822 7003 tai poikkeamalla toimistoon (Keskuskatu 1, Parkano).

Aloituspäivän jälkeen voit ilmoittautua poikkeamalla tai puhelimitse toimistoon 
ma-pe klo 9-15. Netti-ilmoittautuiminen on avoinna yötä päivää.
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HYVINVOINTI

8302102 Jooga 
Postin alakerran kerhohuone 
Ke 19.00–20.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Satu Rantala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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. 
8302103 Jooga 

Pohjois-Parkanon kylätalo 
Ke 16.45–18.15 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Satu Rantala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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 Kehonhuoltotunti 

Keskustan koulu, sali 
To 18.00–19.00 
8.9.–31.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Mari Metsäpirttilä 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

Jäsenkorjaajan vetämä Kehonhuoltotunti 
sopii päivittäiseksikin kehonhuolloksi 
avaamaan ja ehkäisemään kipua, jän-
nitystä ja jäykkyyttä sekä parantamaan 
aineenvaihduntaa ja vähentämään turvo-
tusta. Tunti on tarkoitettu peruskuntoisille 
aikuisille, jotka kykenevät työskentele-
mään kehonsa kanssa lattialla tennispal-
loa apuna käyttäen. Teemana on päästä 
jännityksestä rentouteen rauhallisesti 
hengittäen. Lämmin ja joustava vaatetus 
sekä tennispallo ja jumppamatto mukaan.

8301102 Erkalan kuntoliikunta 
Erkala, Kuivasjärvi 
Ma 18.15–19.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 35 €

Perusliikuntaa musiikin tahtiin, erilaisilla 
välineillä saadaan tunneille vaihtelua. 
Tunnit sisältävät helppoja venytyksiä, 
otathan mukaan alustan. 
8301103 Pontevan kuntoliikunta 

Pontevan talo 
Ti 11.00–11.45 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

Terveysliikuntaa ja kunnon kohotusta 
reippaan musiikin tahdissa. Ota mukaan 
alusta ja iloinen mieli! 
8301105 Keskustan kuntoliikunta 

Keskustan koulu, sali 
Ke 17.00–17.45 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

8301106 Pontevan lempeät leidit 
Pontevan talo 
To 11.15–12.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

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 

Keskustan koulu, sali 
Ti 16.30–17.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Marianna Kuusikko 
Tunteja 32 Kurssimaksu 44 €

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

Pohjois-Parkanon kylätalo 
Su 12.15–13.15 
11.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023 
Tarja Mantere 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

 Peruskunnon kohotusta musiikin tahdis-
sa 
8301110 Kovesjoen kuntoliikunta 

Kovesjoen kylätalo 
Ke 19.00–19.45 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

8301112 Ikiliikkujien voimakurssi
Kuntosali Pestis
Ti 11.00-12.00
6.9.-29.11.2022, 10.1.-4.4.2023
Eija Suvio
Tunteja 32, Kurssimaksu 70 €

Tuntiin sisältyy alkulämmittely, ohjattu vo-
imaharjoittelu kuntosalin laitteilla ja loppu-
verryttely. Voimaharjoittelun aloittamiselle 
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 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
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 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
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 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
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 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
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. 
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8301118 Äijävoimaa 
Kuntosali Pestis 
Ti 17.00–18.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
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 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
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. 
8301120 Pestin vesijumppa a 

Parkanon Säästökulma, allasosasto 
Ma 11.00–11.45 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 84 €

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

Parkanon Säästökulma, allasosasto 
Ma 11.50–12.35 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 84 €

8301122 Pestin vesijumppa c 
Parkanon Säästökulma, allasosasto 
Ke 11.00–11.45 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 84 €

8301123 Pestin vesijumppa d 
Parkanon Säästökulma, allasosasto 
Ke 11.50–12.35 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 84 €

8301124 Pestin vesijumppa e 
Parkanon Säästökulma, allasosasto 
Ke 12.40–13.25 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Sari Sammatti 
Tunteja 24 Kurssimaksu 84 €

8301125 Pestin aquabic-vesikuntoilu ja 
vesijuoksu 

Parkanon Säästökulma, allasosasto 
Ma 18.15–19.15 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
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 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
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! 
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8301127 Selkä kuntoon 
KunnonLiike 
Ke 16.45–17.45 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Marianne Kuusikko 
Tunteja 32 Kurssimaksu 70 €

Tunti sisältää rankaa huoltavia sekä kes-
kivartalon tukilihaksia vahvistavia liikeitä. 
Tunti sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. 
8301128 Pilates 

KunnonLiike 
Ke 19.00–20.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Marianne Kuusikko 
Tunteja 32 Kurssimaksu 70 €

MUSIIKKI

1101101 Nuorekkaiden miesten kuoro 
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 
Ke 18.00–19.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Jukka Lehtinen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Nuorille ja nuorekkaille miehille uuden 
ajan mieskuoro. 
1101102 Sekakuoro 

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ti 18.30–20.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Tiina-Kaisa Aro-Heinilä 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ke 17.00–20.00 
7.9.–30.11.2022, 15.2.–5.4.2023 
Tarja Rantala 
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 17.00–19.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Jukka Suvio 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

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 Bändipaja 

PAROCK treenikämppä, Keskustan kou-
lu 
To 18.00–20.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Taisto Törmä 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

PAROCK Bändipaja tarjoaa nuorille mah-
dollisuuden harrastaa rennosti musiikkia 
kerran viikossa. Tunneilla tutustutaan pe-
rinteisiin bändisoittimiin (sähkökitara, säh-
köbasso, koskettimet, laulu, rumpusetti) 
ja erilaisiin lyömäsoittimiin sekä harjoitel-
laan yhteissoittoa. Oppilaat saavat itse 
vaikuttaa pääosin soitettavaan sisältöön. 
Bändipajasta ei saa läksyjä ja kaiken 
tarvittavan oppii tunneilla. Tunnin aikana 
vaihdetaan soittimia useaan kertaan, jotta 
kaikki halukkaat pääsevät soittamaan 
mahdollisimman monipuolisesti niitä. Kai-
paako bändisi myös ohjausta ja säännöl-
lisen treeniajan? Voit kysyä tätä PAROCK 
Ry:ltä. Taisto Törmä: 0413151963 
1101109 Ukulelekurssi 

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 
Ke 18.15–19.45 
7.9.–30.11.2022, 12.1.–5.4.2023 
Juuso Veikkola 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Ukulele on hyvin monipuolinen soitin, jolla 
voidaan soitta monenlaista musiikkia. 
Kurssilla harjoitellaan ukulelen soittami-
sen alkeita ryhmässä. Pääset harjoitte-
lemaan erilaisia soittotekniikoita esimer-
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kiksi soinnuilla säestystä ja melodian 
soittamista. Kurssilla ei tarvita aiempaa 
kokemusta soittamisesta, vaan oppimisen 
into riittää. 
1101111 Vanha soitin kuumottaa,  
ihan aikuisten oikeesti 

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 
Ma 18.00–19.30 
5.9.–28.11.2022, 30.1.–3.4.2023 
Serafiina Kämi ja Ville Koppanen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

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. 
1101115 The Youngsters  
-bändikurssi II 

 Parkanon seudun populaarimusiikin 
ry:n treenikämppä 
Ti 18.15–20.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Jukka Suvio 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssilla soitetaan bändinä sekä kotimai-
sia, että ulkomaisia klassikkokappaleita. 
Kurssi on tarkoitettu jo varttuneemmille 
soittajille, joilla on jo perustaidot hanskas-
sa. Lisätiedot: jukkasuvio1@gmail.com. 
1101116 Kitarakurssi 

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 
Ke 16.30–18.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Juuso Veikkola 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kitara on monipuolinen soitin, jolla voi-
daan soittaa monenlaista musiikkia. 
Kurssilla harjoitellaan kitaran soittamisen 
alkeita ryhmässä. Pääset harjoittelemaan 
erilaisia soittotekniikoita esimerkiksi soin-
nuilla säestystä sekä melodian soittamis-
ta. Kurssilla ei tarvita aiempaa kokemusta 
soittamisesta, vaan oppimisen into riittää. 
1101117 Naisten Projektikuoro 

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 
Ti 18.00–19.30 
6.9.–8.11.2022, 10.1.–21.3.2023 
Jukka Lehtinen 
Tunteja 38 Kurssimaksu 44 €

Kuoro pystyy nopeasti reagoimaan mu-
siikillisiin tarpeisiin. Se vaatii osallistujilta 
kykyä stemmalauluun pienellä harjoituk-
sella, harjaantunutta sävelkorvaa ja nuo-
tinlukutaitoa. Kuoroon on pääsykoe.

KÄDENTAIDOT

1104101 Kudonta 
Parkanon opintotalo 
To 13.00–15.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
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 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
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-
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teena saada kokonaiskuva pitsien val-
mistustekniikasta ja erilaisista käyttökoh-
teista. Tutustutaan pitsien viimeistelyyn, 
kiinnitykseen ja hoitoon. 
1104103 Vaate- ja sisustusompelu 

Keskustan koulu 
Ti 13.00–15.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Marika Pitkänen 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Ompelukurssi juuri sinulle, joka aloittelija-
na haluat oppia ompelemaan tai jo kau-
emman ompelua harrastaneena haluat 
kehittyä helpommin ja nopeammin. Tuot-
taako vaatetuksen kaavoitus ongelmia tai 
tarvitsetko apua ompelutekniikkaan. Voi-
daan tehdä yhdessä sisutussuunnittelua 
ja ommella sopivia tuotteita. Ota mukaan 
ensimmäiselle kerralle perusompelutar-
vikkeet, muistiinpanovälineet ja kankaita, 
joita haluaisit käyttää. Voidaan tehdä 
yhteistilauksia lukukauden aikana. 
1104105 Neulekahvila 

Setlementtikeskus Parkanopirtti 
Ti 17.00–19.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Minna Salminen 
Tunteja 72 Kurssimaksu 44 €

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. Kurssin toteuttavat yhteistyössä 
Petäjä-opisto ja Parkanon Setlementti. 
1104106 Neuletreffit kirjastossa 

Parkanon kirjasto, lehtisali 
Ma 17.30–19.45 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
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! 
1104108 Entisöinti ja verhoilu 

Parkanon opintotalo 
Pe 17.30–19.45, La-Su 9.00–15.15
16.9.–2.10.2022 
Päivi Hieta 
Tunteja 38 Kurssimaksu 44 €

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. Lisätiedot  puh. 050 
5929134, paivi.hieta@wanhavakka.net. 
Kurssi pe-su 16.-18.9. ja 30.9.-2.10.
1104109 Entisöinti ja verhoilu 

Parkanon opintotalo 
Pe 17.30–19.45, La-Su 9.00–15.15
13.–29.1.2023 
Päivi Hieta 
Tunteja 38 Kurssimaksu 44 €

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 
kiehtovaan maailmaan. Lisätiedot puh. 
050 5929134, paivi.hieta@wanhavakka.
net. Kurssi pidetään pe-su 13.-15.1. ja 
27.-29.1.
1104111 Puutyö ja koristeveisto 

Parkanon opintotalo 
Ti 17.30–20.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Pekka Kuhna 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttö-
esineitä. 
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1104110 Koristeveisto 
Parkanon opintotalo 
Ma 17.30–20.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Tuovi Sulonen-Karhu 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Koristeveistokurssi tarjoaa mahdollisuu-
den päästä kokeilemaan puunveiston 
kiekuroita. Kurssilla suunnitellaan sekä 
valmistetaan omavalintainen koristeveis-
toesine esimerkiksi peilin kehys, reliefi, 
patsas tai vaikka sänky. Tutustutaan 
koristeveisto tekniikkaan sekä veistorau-
tojen käyttöön ja teroitukseen. Opettaja 
auttaa aihioiden valmistuksessa. Aikai-
sempaa kokemusta ei tarvitse. Kurssi on 
tarkoitettu yli 16-vuotiaille. Puumateriaalia 
voi ostaa opettajalta. 
1104112 Puutöitä puolilta päivin 

Parkanon opintotalo 
Ke 12.00–15.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Jouni Rosenqvist 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan käyttö- ja koriste-
esineitä, huonekaluja ym. puutöitä moni-
puolisin puuntyöstökonein sekä käsityö-
välinein. 
1104113 Puutöiden iltapäiväkurssi 

Parkanon opintotalo 
To 14.30–17.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Jouni Rosenqvist 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Kurssilla valmistetaan käyttö- ja koriste-
esineitä, huonekaluja ym. puutöitä moni-
puolisin puuntyöstökonein sekä käsityö-
välinein. 
1104114 Puu ja -metallityöt 

Parkanon opintotalo 
To 17.30–20.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Jouni Rosenqvist 
Tunteja 96 Kurssimaksu 104 €

Kurssilla on tilaisuus tehdä erilaisia puu-
töitä sekä pienimuotoisia metallitöitä. 

Mukaan ovat tervetulleita aloittelijat ja 
kokeneemmat konkarit. 
1104115 Puukkokurssi 

Parkanon opintotalo 
Pe 17.00–20.45 
7.10.–2.12.2022, 3.2.–24.3.2023 
Alex Öfverström 
Tunteja 70 Kurssimaksu 84 €

Kurssilla tehdään puukon ja tupen koko-
naisuuksia ja pienimuotoisia metallitöitä. 
Aikaisempaa kokemusta metallitöistä 
ei vaadita. Kurssilaisten on käytettävä 
omia suojalaseja ja kuulosuojaimia sekä 
asianmukaista työvaatetusta. Opettajalta 
voi ostaa puukon teossa tarvittavia mate-
riaaleja. 
1104116 Kahvipussitaidetta 

Keskustan koulu 
Ke 18.00–21.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
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. Myös 
klipsuileminen on koukuttavaa ja sitä voi 
yhdistellä kahvipusseiluun. Tervetuloa! 
1104117 Kädentaitokahvila 

Pohjois-Parkanon kylätalo 
La 14.00–16.15 
10.9.–31.12.2022, 1.1.–25.3.2023 
Leila Lepistö 
Tunteja 36 Kurssimaksu 42 €

Toteutamme kädentaitoja porukalla om-
peluseurojen tyyliin. Ohjelmaan kuuluu 
kahvipusseilua kuviokohdistuksineen, 
klipsuilua, neulomista, virkkausta ym. 
kivaa ja tietysti kahvittelua! Tervetuloa 
mukaan! 
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1104118 Lasia ja posliinia 
Pohjois-Parkanon kylätalo 
Ke 17.30–19.45 
7.9.–23.11.2022, 12.1.–22.3.2023 
Merja Virta 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €

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 
vasta-alkavat opiskelijat. Osallistujat voi-
vat vapaasti päättää, mihin tekniikoihin 
haluavat perehtyä tai kokeilla vähän kaik-
kea. Opettajalta voi ostaa lasia. Posliinit 
kannattaa hankkia itse. Uunimaksu on 20 
€/kerta ja se peritään käytön mukaan. 
1104119 Kovesjoen kylätalolla  
tapahtuu 

Kovesjoen kylätalo 
Ke 16.00–18.15 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Riitta Raiskio 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kurssilla tehdään monipuolisesti käsitöitä 
mm. ommellen, neuloen, virkaten. Voit 
ottaa mukaan oman ompelukoneesi. Li-
säksi kokkaillaan herkkuja vaikkapa jou-
lupöytään ja kesän juhliin. Miehet, olette 
myös tervetulleita toimintaan, jos ei muu-
ten, niin vaikkapa ihan vain seurapelejä 
pelaamaan. 
1104121 Lastenvaateompelu 

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
To 18.00–20.15 
8.9.–1.12.2022 
Marika Pitkänen 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €

Ompelukurssi juuri sinulle, joka aloitte-
lijana haluat oppia ompelemaan tai jo 
kauemman ompelua harrastaneena ha-

luat kehittyä helpommin ja nopeammin. 
Lastenvaate ompelu on hauskaa ja antaa 
suunnittelulle paljon mahdollisuuksia. 
Tule oppimaan ompelun saloja ja teke-
mään kauniita yksilöllisiä vaatteita lap-
sille. Ota mukaan ensimmäiselle kerralle 
perusompelutarvikkeet, muistiinpanovä-
lineet ja kankaita, joita haluaisit käyttää. 
Voidaan tehdä yhteistilauksia lukukauden 
aikana. Opettajalta ostettavissa kaavoja, 
tarvikkeita ja kankaita. 
1104122 Laukkukurssi 

Keskustan koulu 
Ti 18.00–20.15 
27.9.–8.11.2022 
Marika Pitkänen 
Tunteja 18 Kurssimaksu 25 €

Kurssille osallistuvan olisi hyvä omata 
ompelun perustaidot, mutta oppia löytyy 
myös vasta-alkajille. Kurssi perustuu 
keväällä 2023 julkaistavaan kirjaani eli 
pääset opiskelijana koeompelemaan 
laukkuohjeitani ennakkoon. Ota mukaan 
perusompelutarvikkeita sekä materiaa-
leja, joita tahtoisit hyödyntää laukuissa. 
Esim. puuvillakankaita, nauhoja, lukkoja 
jne. Opettajalta saa ostaa materiaaleja. 
1104123 Ekoprinttauksesta valmiiksi 
tuotteeksi 

Keskustan koulu 
La-Su 10.00–14.30
8.–16.10.2022 
Marika Pitkänen 
Tunteja 18 Kurssimaksu 25 €

Ekoprinttaus on kontaktivärjäystekniikka, 
jossa kasvin muodot pyritään siirtämään 
suoraan kankaalle. Luovaa kokeilua, jolla 
saadaan upeita kankaita, joista voidaan 
toisena viikonloppuna ommella tuotteita. 
Esimerkiksi huivit, mekot ja laukut kesän 
juhliin. Ota mukaan pestyjä luonnonkuitu-
kankaita ja muistiinpanovälineet ensim-
mäiselle kerralle. Kurssi la-su 8.-9.10. ja 
la 15.10. 
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1104124 Huovutetut tossut jouluun 
Keskustan koulu 
Pe 17.30–20.30, La 10.00–15.30, Su 
10.00–15.30 
18.–26.11.2022 
Marika Pitkänen 
Tunteja 29 Kurssimaksu 35 €

Kurssi on vasta-alkajille ja huovutuksen 
perustaidot omaaville. Kurssilla opitaan 
kuiva- ja märkähuovutus. Aloitetaan huo-
vuttamisen opettelua huopakukkasista 
ja jatketaan matkaa saumatekniikalla, 
tehden tossuja, vaikka joululahjoiksi. 
Nopeat voivat tehdä lisäksi muitakin tuot-
teita niin halutessaan. Huovutetut työt voi 
viimeistellä tarkasti neulahuovuttamalla. 
Ota mukaan kotoa löytyvät huovutustar-
vikkeet, oliivisaippua, kuplamuovia, pyyh-
keitä, bambuliina jne. Perjantaina paikalla 
esittelijä, jolta saa ostaa tarvikkeita ja 
materiaaleja viikonlopun töihin. Kurssi pe-
su 18.-20.11. ja pe-la 25.-26.11. 
1104125 Rukki kehräyskuntoon 

Parkanon opintotalo 
Ma 15.00–17.15 
26.9.–24.10.2022 
Tuovi Sulonen-Karhu 
Tunteja 12 Kurssimaksu 25 €

Tuo vanha rukkisi keväthuoltoon. Liima-
taan, putsataan ja sorvataan pieniä osia, 
suoristellaan lyhdyt ja oiotaan reidet. 
Pistetään ämmät ja liipottimet kohdilleen 
niin rukki pääsee taas tositoimiin lankaa 
kehräämään. Tuo mielellään kaikki osat 
omaava rukki, esim. lyhtyä emme ehdi 
sorvaamaan. (Kurkkaa netistä rukin osat) 
Materiaali maksu 4-15€ 
1104126 Kehräystä rukilla 

Parkanon opintotalo 
Ma 15.00–17.15 
31.10.–21.11.2022 
Tuovi Sulonen-Karhu 
Tunteja 12 Kurssimaksu 25 €

Kehrätään ja kerrataan lampaan- ja an-
gorakanin villaa, sekaan voi halutessaan 
pyöräyttää silkkiä ja rohkeille rohdinta. 
Kokeile halutessasi myös värttinää. Mate-
riaalia voi ostaa opettajalta. 
1104130 Maalataan villalla 

Keskustan koulu 
Ma 18.00–20.15 
9.1.–3.4.2023 
Kati Vaajasaari 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €

Kurssilla yhdistetään huovutusta ja va-
paakirjontaa. Tavoitteena on maalata 
villalla omavalintaisten kuvien pohjalta, 
vaikka oman lemmikin muotokuvia, te-
kemällä niistä seinätauluja, patalappuja, 
tyynynpäällisiä, kuvia kasseja tms. Tek-
niikkana kurssilla käytetään neulahuo-
vutusta ja märkähuovutusta. Ilmettä tuo-
toksiin lisätä “piirtämällä” ompelukoneen 
vapaakirjontaa käyttämällä. Kurssi sovel-
tuu sekä vasta-alkajille että huovutukseen 
enemmänkin perehtyneille. Tarvikkeita voi 
ostaa ohjaajalta 
1104131 Rummunrakennus  
viikonloppu 

Parkanon opintotalo 
Pe 10.3. klo 17–20, Pe 17.3 klo 17–
19.15, La 18.-19.3 klo 10–16 
10.–19.3.2023 
Tuovi Sulonen-Karhu 
Tunteja 23 Kurssimaksu 35 €

Valmistetaan poron nahasta kehärumpu. 
Kehä taivutetaan haapa- tai mäntyrä-
veestä ja nahka kiinnitettään solmimalla. 
Jokainen suunnittelee oman rummun 
solminnan. Opettajalla on useita malleja 
ja suunnittelua voidaan tehdä yhdessä. 
Aikaisempaa rummunrakennuskokemus-
ta ei tarvita. Materiaalikulut (alk. 80 €) 
maksetaan opettajalle. Opettaja tekee 
materiaaleista yhteistilauksen, joten ota 
häneen yhteyttä heti, kun olet ilmoittautu-
nut kurssille. Yhteystiedot: Tuovi Sulonen-
Karhu puh. 0458910970 tai sähköposti 
tuovikatariina@gmail.com

Löydät Käsityökoulu Näppärän 
Parkanon kurssitiedot sivulta 15
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1104132 Romanivaatekurssi
Opintosetelikurssi!
Keskustan koulu
Marika Pitkänen
Tunteja 88 Kurssimaksu 94 €
Ma klo 17-20.00 Syksyn kokoontumis-
kerrat 5.9., 12.9., 26.9., 10.10., 7.11., 
21.11. ja 5.12. Lisäksi lauantaisin klo 
9-15.30 17.9., 24.9. ja 12.11.
Kevätlukukauden aikataulu sovitaan 
myöhemmin.

Kurssi sopii aloittelijoille sekä jo osaaville 
ompelijoille. Kurssilla tehdään itselle sopi-
va röijykaava vanhaa röijyä apuna käyttä-
en. Ommellaan itselle sopiva kaunis röijy 
ja myös toiveiden mukaan alussetit. Kurs-
sille paikkoja 10. Minimi osallistujamäärä 
7. Varaa ensimmäiselle kerralle mukaan 
itsellesi sopiva vanha röijy, ratkoja sekä 
sakset.

TIETOTEKNIIKKA

3401102 Tietokoneen käytön perusteet 
Opintosetelikurssi!
Setlementtikeskus Parkanopirtti 
Ma 17.00–18.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Mira Viitanen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssilla käsitellään ajankohtaisia tietoko-
neen ja puhelimen käyttöön liittyviä asioi-
ta kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssi 
sopii esim. aikaisemmin mukana olleille 
ja alkeet hallitseville henkilöille. Käytettä-
vissä on 6 kappaletta kosketusnäytöllisiä 
tietokoneita. Kurssilla voi käyttää myös 
omaa tietokonetta. Kurssin toteuttavat 
yhteistyössä Petäjä-opisto ja Parkanon 
Setlementti. 
3401103 Tietotekniikan jatkokurssi 

Parkanon opintotalo 
To 13.00–14.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Jyrki Käppi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on 

jo jonkin verran kokemusta tietokoneen 
käytöstä. 
3401104 Vanhat kuvat talteen 

Pohjois-Parkanon kylätalo 
Ma 19.15–20.45 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Mira Viitanen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tallennetaan vanhoja valokuvia. Kurssin 
aiheina ovat valokuvien skannaus ja kuvi-
en peruskäsittely julkaisua varten. Valoku-
vien julkaisu internetissä eri sovelluksissa 
ja omien albumien tekeminen. 
3401106 Googlen sovellukset tutuksi 

Parkanon opintotalo 
Ti 18.00–19.30 
13.9.–15.11.2022 
Jyrki Käppi 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €

Kurssin aiheina ovat Googlen eri sovel-
lusten käyttö. Henkilökohtainen tili, säh-
köposti, kalenteri ja yhteystiedot. Google 
Drive, tiedon tallentaminen, käsittely ja 
jakaminen pilvipalvelussa. YouTube oman 
YouTube kanavan tekeminen, omat soit-
tolistat ja videoiden tallentaminen ja jaka-
minen. Google Maps ja henkilökohtaiset 
kartat. Meet ja Duo, videopuhelut sekä 
videoneuvottelu. Kurssille voi osallistua 
myös etäyhteyden kautta. 

TEATTERI

1102101 Nuorten teatteria 
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
To 16.30–18.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Milla Koskinen ja Pulmu Holma 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Ryhmä on tarkoitettu 9-12 vuotiaille esiin-
tymisestä kiinnostuneille tytöille ja pojille. 
Kurssilla tutustutaan teatteri-ilmaisuun 
erilaisten harjoitteiden ja teatterileikkien 
kautta sekä tehdään pienimuotoisia näy-
telmiä. Tule yhdessä tekemisen meinin-
kiin! 
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KUVATAITEET

1103102 Kuviskerho, yli 11-v. 
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
To 16.30–18.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Paula Majuri 
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 
5.–9.6.2023 
Paula Majuri 
Tunteja 19 Kurssi+materiaalimaksu 36 €

Kesäkurssilla piirretään, maalataan ja 
rakennellaan ja nautitaan kesästä ja 
luovasta tekemisestä. Sään salliessa 
työskennellään myös ulkona. Ota maa-
laukseen soveltuvat vaatteet ja eväät 
mukaan. Materiaalit sisältyvät kurssimak-
suun. Tervetuloa! 
1103104 Maanantaiateljee  
aikuisille ja nuorille 

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ma 18.00–20.15 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Harri Tapio Rauhaniemi 
Tunteja 72 Kurssimaksu 88 €

Taidepaja tarjoaa omaa aikaa ja tilaa 
kehittää 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 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Sari Kuusikko 
Tunteja 72 Kurssimaksu 128 €

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. 
1103106 Kalligrafiaa luovasti 

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Ke 18.00–20.15 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Sirpa Mäenpää 
Tunteja 72 Kurssimaksu 88 €

Kalligrafia on kauniisti kirjoittamista. Kurs-
silla jatketaan perinteiseen tekstauksen 
perehtymistä, mutta uutena otamme 
modernin tekstauksen sekä kokeilemme 
mixed mediatekniikkaa. Luomme oman 
aakkoston ja käytämme paljon erilaisia 
värejä toteuttaaksemme luovasti hausko-
ja ja värikkäitä runotauluja ja haitarikirjoja 
sekä kalentereita. Kurssi sopii niin vasta-
alkajille kuin jo kursseja käyneille. Opet-
tajalta voi ostaa tarvittavat materiaalit. 
Tervetuloa. 

KAKSI ILMOITTAUTUMISPÄIVÄÄ
Ilmoittautuminen Käsityökoulu 

Näppärään alkaa ma 1.8. kello 9.  
Voit ilmoittautua netissä tai puhelimit-

se opiston toimistoon.

Ilmoittautuminen kansalaisopiston 
kursseille alkaa ma 8.8. klo 17-19. 
Voit ilmoittautua netissä, puhelimit-
se tai poikkeamalla opiston toimis-
toon. Aloituspäivän jälkeen toimisto 

ottaa vastaan ilmoittautumisa ma-pe 
klo 9-15.

Löydät Kuvataidekoulu Pisaman 
Parkanon kurssitiedot sivulta 20
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1103107 Helppoa kirjansidontaa 
Keskustan koulu 
La 11.00–14.00 
10.9.–12.11.2022 
Sirpa Mäenpää 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €

Opetellaan erilaisia helppoja kirjansidon-
tatekniikoita ja paperin marmorointia. 
Opettelemme perinteistä ja modernia 
marmorointia, jolla voimme koristaa vaik-
kapa kansipapereita. Sidomme pieniä 
vihkosia, haitarikirjoja sekä opettelemme 
japanilaista kirjansidontaa erilaisin sidon-
tamallein. Voimme valmistaa päiväkirjoja, 
reseptivihkoja, päivyreitä. Tutkimme eri-
laisia keinoja koristaa kirjaasi tekstein ja 
kuvin. Opettajalta voi ostaa tarvittaessa 
materiaaleja. Syyskauden kokoontumis-
päivät ovat lauantaisin 10.9., 17.9., 24.9., 
1.10., 29.10. ja 12.11. Tervetuloa. 

1103110 Mielen kuvia 
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna 
Pe 18.00–20.15 
9.9.–11.11.2022, 13.1.–17.3.2023 
Harri Tapio Rauhaniemi 
Tunteja 54 Kurssi+materiaalimaksu 92 €

Tule tekemään kuvia erilaisin tekniikoin, 
joihin ei tarvita aiempaa osaamista. Teh-
dään yhdessä matkaa tutkien värejä, 
muotoja ja niiden merkitystä ja tehden 
löytöjä ja oivalluksia. Tulee avartamaan 
mielikuvitustasi ja vapauttamaan tekemi-
sen kahleita. Kurssimaksu sisältää mate-
riaalit. Tervetuloa avoimin mielin. 

KURSSITIEDOT, ILMOITTAUTUMINEN JA KURSSIMAKSUT NETISSÄ
Tämä QR-koodi vie sinut nettisivulle uusi.opistopalvelut.fi/petaja,  
mistä löydät koko kurssitarjontamme. Siellä voit myös etsiä  
kursseja helpommin kuin tämän opinto-oppaamme paperiversiosta.
Nettiviulle päivitetään mahdolliset muutokset kurssitietoihin sekä  
tämän esitteen painamisen jäkeen julkaistut uutuuskurssit.
Voit myös ilmoittautua netissä mihin vuorokauden aikaan tahansa ilmoittautumisen 
käynnistyttyä kansalaisopiston kursseilla ma 8.8.2022 klo 17.
Uutena toimintona syksyllä vaihtoehtona perinteiselle paperilaskulle tulee mahdol-
lisuus maksaa kurssimaksu heti ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestelmä ottaa 
vastaan maksuja normaalien verkkopankkien lisäksi Epassilla ja Smartum Pay:llä. 
Tarkempaa tietoa ja ohjeita löydät opiston nettisivulta elokuussa, kun järjestelmä on 
testattu ja saatu käyttöön.

PARKANON NÄYTTELYTARJONTAA
• Näppärän ja Pisaman Syksyn satoa-näyttely 5.-16.12. Parkanon kirjastossa
• Kuvataiteen kevätnäyttely 21.-31.3. Parkanon kirjastossa
• Käsitöiden kevätnäyttely 4.-14.4. Parkanon kirjastossa
• Näppärän ja Pisaman kevätnäyttely 18.-28.4. Parkanon kirjastossa



PomarkkuPomarkku

78      
Po

m
ar

kk
u

P O M A R K K U

8301510 Lasten höntsäpallo 
Pomarkun monitoimihalli 
To 17.00–19.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Ari Tuomi 
Tunteja 69,16 Kurssimaksu 74 €

Salibandy on vauhdikas sisäpallolaji ja 
mukavaa yhdessäoloa. Ryhmä on tarkoi-
tettu alakouluikäisille. 
1101501 Pelimannipiiri 

Pomarkun yhteiskoulu, musiikkiluokka 
Ti 17.00–18.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Henry Raukola 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhat 
pelimannimusiikin harrastajat ja yhdessä 
musisoinnista kiinnostuneet. 
1101502 Iloinen musapaja 

Pomarkun kirkonkylän koulun musiikkilk. 
Ke 15.30–17.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Jari Hiltunen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Musapajassa voit tutustua erilaisiin instru-
mentteihin ja opit soittamaan ryhmässä. 
Perusopetusta saat Ukulelessa kitarassa 
bassossa ja lyömäsoittimissa. Ryhmä-
soitto laulu ja iloinen tekeminen ovat pää-
osassa. Sopii loistavasti aloittelijoille. 
1104501 Puutyöt ja entisöinti 

Pomarkun teknisen työnlk. 
Ma 18.00–20.15 
5.9.–28.11.2022, 10.1.–3.4.2023 
Tapio Mustajärvi 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Puutyöpiirissä tehdään pienimuotoisia 
puutöitä omien suunnitelmien mukaan. 

1104503 Tikkuiitat 
Pomarkun kirkonkylän koulu 
To 14.45–17.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
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 
6.9.–29.11.2022, 11.1.–4.4.2023 
Tanja Pajala 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssilla suunnitellaan yhdessä ja toteu-
tetaan monipuolisia kodin sisustusteks-
tiilejä. 
1104505 Kirkonkylän kudonta 

Opintosetelikurssi!
Pomarkun yhteiskoulu 
Ma 15.30–17.45 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Tanja Pajala 
Tunteja 72 Kurssimaksu 84 €

Kerrataan aluksi kangaspuiden käyttöä - 
loimen luontia, kankaan rakentamista ja 
perussidoksia. Kudottavat kankaat suun-
nitellaan yhdessä ryhmän kanssa. 
1104506 Huovutetaan hahmoja villasta 

Hyvinvointikeskus Rinnetupa 
Ti 18.00–21.00 
6.9.–18.10.2022 
Kati Vaajasaari 
Tunteja 28 Kurssimaksu 36 €

Kurssilla tutustutaan neulahuovutukseen 
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valmistamalla villasta erilaisia eläinhah-
moja tai mitä mielikuvitus ikinä tuottaa-
kaan. Ohjaajalla on erilaisia malleja, 
niihin selkeät ohjeet ja kaavat, joiden 
avulla huovutus sujuu helposti. Perusta-
voitteena kurssilla on luoda hyvää mieltä 
ja heittäytymistä luovuuden vietäväksi. 
Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että 
huovutukseen enemmänkin perehtyneille. 
Tarvikkeita voi ostaa ohjaajalta. 
1104507 Pomarkun iltasavi 

Pomarkun teknisen työnlk. 
To 17.30–19.45 
8.9.–2.12.2022 
Anne Siltanen 
Tunteja 39 Kurssimaksu 64 €

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. 
Kurssimaksu sisältää 20 € polttomaksun. 
1104508 Pomarkun iltapäiväsavi 

Pomarkun teknisen työnlk. 
To 15.00–17.15 
8.9.–2.12.2022 
Anne Siltanen 
Tunteja 39 Kurssimaksu 64 €

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. 
Kurssimaksu sisältää 20 € polttomaksun. 
1104509 Raku-viikonloput 

Hyvinvointikeskus Rinnetupa 
Pe 18.00–21.00, La 10.00–16.00, La 
10.00–16.45, Su 10.00–16.00 
13.–27.8.2022 
Anne Siltanen 
Tunteja 29 Kurssimaksu 56€ 

Tule tekemään raku-keramiikkaa kahtena 
viikonloppuna jo elokuun puolella. Kurssi-
maksu sisältää 20 € polttomaksun. Opet-
tajalta voi halutessaan ostaa savea ja 
lasitteita. la-su 13-14.8. klo 10-16 savityöt 
pe 27.8. klo 18-21 lasitukset la 28.8. klo 
10-16:45 poltot
1103501 Vapaan maalauksen lauantai 

Pomarkun yhteiskoulu, kuvataide.lk. 
La 10.00–14.30 
10.9.2022 
Leena Järvinen 
Tunteja 6 Kurssimaksu 20 €

Olet tervetullut kurssille juuri sellaisena 
kuin olet. Aiempaa kokemusta ei tarvi-
ta. Ota mukaan haluamasi piirustus- tai 
maalaustarvikkeet ja rento asenne. Tule 
kokeilemaan uutta ja erilaista tai jalosta-
maan jo tuttua totuttua linjaa. Tavoitteena 
on löytää uusia ulottuvuuksia ja hyviä 
kokemuksia värien ja muotojen äärellä ja 
saada ryhmässä toimimaan voimaannut-
tava ja kannustava vire. Opella on muka-
na materiaalien täydennysvarastoa sekä 
muutama tekninen vinkki. 

Ilmoittautuminen alkaa ma 8.8. klo 17-19
Voit ilmoittautua netissä osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/petaja,  

puhelimella 044 5800 520 tai poikkeamalla toimistoon (Jämintie 2C, Kankaanpää).

Aloituspäivän jälkeen voit ilmoittautua toimistoon puhelimella tai poikkeamalla 
ma-pe klo 9-15. Netti-ilmoittautuminen on tietysti avoinna yötä päivää.
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1103502 Vapaan maalauksen  
lauantai 2 

Pomarkun yhteiskoulu, kuvataide.lk. 
La 10.00–14.30 
21.1.2023 
Leena Järvinen 
Tunteja 6 Kurssimaksu 20 €

Olet tervetullut kurssille juuri sellaisena 
kuin olet. Aiempaa kokemusta ei tarvi-
ta. Ota mukaan haluamasi piirustus- tai 
maalaustarvikkeet ja rento asenne. Tule 
kokeilemaan uutta ja erilaista tai jalosta-
maan jo tuttua totuttua linjaa. Tavoitteena 
on löytää uusia ulottuvuuksia ja hyviä 
kokemuksia värien ja muotojen äärellä ja 
saada ryhmässä toimimaan voimaannut-
tava ja kannustava vire. Opella on muka-
na materiaalien täydennysvarastoa sekä 
muutama tekninen vinkki.
1105501 Lavatanssikurssi

Pomarkun monitoimihalli
Ti 18.00-20.30
6.9.-29.11.2022, 10.1.-4.4.2023
Minna Ranta
Tunteja 64 Kurssimaksu 74 €

Opetellaan yleisimpiä lavoilla tanssittavia 
paritansseja - rytmejä ja askeleita. 
Ryhmässä lähdetään liikkeelle perus-
teista. Ryhmään voi tulla yksin tai parin 
kanssa. Tanssiessa pari vaihtuu, voi 
myös tanssia vain oman parinsa kanssa. 
Muistahan ilmoittautua etukäteen, että 
saadaan toivottu ryhmä käyntiin.

9999501 Legopöytä lapsi+aikuinen 
Hyvinvointikeskus Rinnetupa 
Ke 17.30–19.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Ari Tuomi 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €

Kurssi on tarkoitettu alakouluikäiselle 
lapselle yhdessä aikuisen kanssa. Raken-
nellaan peruslegoista, jutellaan ja ollaan 
yhdessä.
3401501 Digiteemapäivät

Pomarkun kunnanirjasto
Ma 11.00-12.30
5.9.-28.11.2022
Minna Salmi
Tunteja 24 Ei kurssimaksua

5.9. peruskäyttö
12.9. Internet
19.9. sähköposti
26.9.-10.10. Tiedonhallinta
17.10. Verkkopankit
24.10. Syysloma
31.10.Verkkokaupat
7.11.Yle Areena ja uutissivut
14.-28.11.Sosiaalinen media
Ilmoittautuminen Pomarkun kirjastoon.
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Petäjä-opisto
Hämeenkyrön toimisto

avoinna ma-pe 9-15
Taitokuja 3

39100 Hämeenkyrö
puh. 040 640 5650

heidi.reko(at)sasky.fi

Kankaanpään toimisto
avoinna ma-pe klo 9-15

Jämintie 2C
38700 Kankaanpää
puh. 044 5800 520 

tuula.luoma(at)sasky.fi

Parkanon toimisto
avoinna ma-pe klo 9-15

Keskuskatu 1
39700 Parkano

puh. 040 822 7003 
eija.jarvenpaa(at)sasky.fi

Nettisivu: sasky.fi/petaja
Kurssitiedot ja ilmoittautuminen: uusi.opistopalvelut.fi/petaja

Facebook: facebook.com/petajaopisto

K
Posti Oy

JULKINEN TIEDOTE 
JOKA TALOUTEEN


