
1104137 Kansallispukukurssi 
Keskustan koulu 
Pe 17.00–20.00, Pe 17.00–19.15 
20.1.–31.3.2023 
Elise Turppa 
Tunteja 19 Kurssimaksu 26 €
Kurssilla voi valmistaa tai korja-
ta kansallispukuja ja niiden osia; 
paitoja, hameita, liivejä, taskuja 
jne. perinteisiä valmistustapoja 
noudattaen. Tarkempi kurssisisältö 
sovitaan ensimmäisellä kerralla. 
Ota mukaan ompelu- ja muistiinpa-
novälineet ja/tai jo työn alla oleva 
kansallispukusi/ puvun osat. Kurssi 
pe 20.1., 3.2., 24.2., 10.3. ja 31.3. 
Viimeinen kerta kolme oppituntia. 
1104138 Koristeveiston  
viikonloppukurssi 
Parkanon opintotalo 
Pe 17.00–20.45, La 10.00–16.00 
17.2.–4.3.2023 
Tuovi Sulonen-Karhu 
Tunteja 26 Kurssimaksu 36 €
Tervetuloa kokeilemaan luovaa 
puunveistoa! Suunnitellaan ja val-
mistetaan pieni reliefi. Opettaja aut-
taa tarvittaessa työn suunnittelus-
sa. Tutustutaan veistotekniikkaan ja 
rautojen teroitukseen. Aikaisempaa 
kokemusta ei tarvitse olla. Reliefiai-
hion koko on 21 cm x 30 cm x 2,5 
cm. Materiaalimaksu 7€ maksetaan 
opettajalle. Aikaisempaa kokemus-
ta ei tarvitse. Kurssi on tarkoitettu 
yli 16 vuotiaille. Kurssi pe-la 17.-
18.2. ja 3.-4.3. 
1103103 Lasten kesäkurssi 7-12  
-vuotiaille
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 kesäs-
tä ja luovasta tekemisestä. Sään 
salliessa työskennellään myös 
ulkona. Ota maalaukseen soveltu-
vat vaatteet ja eväät mukaan. Ma-
teriaalit sisältyvät kurssimaksuun. 
Tervetuloa! 

Kihniö
1104208 Vaate- ja  
sisustusompelu 
Kihniön yhtenäiskoulu 
To 17.15–20.15 12.1.–6.4.2023 
Marika Pitkänen 
Tunteja 48 Kurssimaksu 54 €
Ompelukurssi juuri sinulle, joka 
aloittelijana haluat oppia ompele-
maan tai jo kauemman ompelua 
harrastaneena haluat kehittyä hel-
pommin ja nopeammin. Tuottaako 
vaatetuksenen kaavoitus ongelmia 
tai tarvitsetko apua ompelutekniik-
kaan. Voidaan tehdä yhdessä sisu-
tussuunnittelua ja ommella sopivia 
tuotteita. Ota mukaan ensimmäisel-
le kerralle perusompelutarvikkeet, 
muistiinpanovälineet ja kankaita, 
joita haluaisit käyttää. Voidaan 
tehdä yhteistilauksia lukukauden 
aikana

Petäjä-opiston kevään 2023 uudet kurssit

Petäjä-opiston toimisto
Avoinna: 2.1. alkaen  
ma-pe klo 9-15
Käyntiosoite: Keskuskatu 1 
39700 Parkano
puh. 040 822 7003
email: eija.jarvenpaa@sasky.fi
Nettisivu: sasky.fi/petaja
Kurssitiedot ja netti-ilmoittau-
tuminen löytyvät osoitteesta 
uusi.opistopalvelut.fi/petaja
Petäjä-opisto Facebookissa 
facebook.com/petajaopisto

Tästä löydät Petäjä-opiston kevään 
2023 uudet kurssit Parkanossa, 
Kihniöllä ja Karviassa. 
Kevätkausi alkaa ma 9.1.2023. 
Kaikkien kurssien tiedot netissä 
uusi.opistopalvelut.fi/petaja 
Ilmoittaudu netissä, puhelimitse 
040 822 7003 tai toimistoon sen 
aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.

Parkano
8302106 Syvärentoutus 
Keskustan koulu 
To 19.00–20.00 12.1.–6.4.2023 
Mari Metsäpirttilä 
Tunteja 16 Kurssimaksu 26 €
Anna kehollesi ja mielellesi täysi 
vapaus rentoutua arjen kiireestä 
ja stressistä Koshi -kellojen ja ää-
nimaljojen säestyksellä. Mukaan 
lämmin mukava vaatetus ja oma 
viltti. 
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 huone-
kalut uuteen uskoon. Työn ohessa 
tulevat tutuiksi erilaiset pintakä-
sittely- ja verhoilumateriaalit sekä 
työkalut. Aiempaa kokemusta puun 
käsittelystä ei tarvita. Opettajalta 
voi ostaa mm. hiontapaperit ja 
liiman. Tule tutustumaan entisöin-
nin ja verhoilun kiehtovaan maail-
maan. Lisätiedustelut Päivi/ p.050 
5929134, paivi.hieta@wanhavak-
ka.net. Kurssi pidetään pe-su 13.-
15.1. ja 27.-29.1. 
1104131 Rummunrakennus vii-
konloppu 
Parkanon opintotalo 
Pe 17.00–20.00, Pe 17.00–19.15, 
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
10.–19.3.2023 
Tuovi Sulonen-Karhu 
Tunteja 23 Kurssimaksu 35 €
Valmistetaan poron nahasta ke-
härumpu. Kehä taivutetaan haa-
pa- tai mäntyräveestä ja nahka 
kiinnitettään solmimalla. Jokainen 
suunnittelee oman rummun sol-
minnan. Opettajalla on useita 
malleja ja suunnittelua voidaan 
tehdä yhdessä. Aikaisempaa 
rummunrakennuskokemusta ei 
tarvita. Materiaalikulut (alk. 80 €) 
maksetaan opettajalle. Opettaja 
tekee materiaaleista yhteistilauk-
sen, joten ota häneen yhteyttä heti, 
kun olet ilmoittautunut kurssille. 
Yhteystiedot: Tuovi Sulonen-Karhu 
puh. 0458910970 tai sähköposti 
tuovikatariina@gmail.com Kehä 
valmistus pe 10.3. klo 17-20, kurssi 
pe-su 17.-19.3. pe klo 17-19.15, 
la-su 10-16 

1104209 Vaate- ja sisustusompe-
lun viikonloppukurssi 
Kihniön yhtenäiskoulu 
Pe 17–21.30, La-Su 10.00–17.00
21.–23.4.2023 Marika Pitkänen 
Tunteja 23 Kurssimaksu 36 €
Ompelukurssi juuri sinulle, joka 
aloittelijana haluat oppia ompele-
maan tai jo kauemman ompelua 
harrastaneena haluat kehittyä hel-
pommin ja nopeammin. Tuottaako 
vaatetuksen kaavoitus ongelmia 
tai tarvitsetko apua ompelutekniik-
kaan. Voidaan tehdä yhdessä sisu-
tussuunnittelua ja ommella sopivia 
tuotteita. Ota mukaan perusompe-
lutarvikkeet, muistiinpanovälineet ja 
kankaita, joita haluaisit käyttää. 

Karvia
8102704 Macaron-leivokset pää-
siäisteemalla 
Poikkitaiteilijat Ry:n kerhotalo
La-Su 10.00–16.30
18.–19.3.2023 Leena Ipatti 
Tunteja 16 Kurssimaksu 26 €
Opitaan perusasiat macaronsien 
valmistuksesta. Opetellaan täyt-
tämistä eri täytteillä ja koristelua 
elintarvikeväreillä maalaamalla. 
Kurssilla valmistetut macaronit saa 
pakattuna mukaansa. Opettaja tuo 
raaka-aineet ja perii maksun käy-
tön mukaan, n. 10 €. Tarvikelista 
ilmoittautuneille. Ensimmäisenä 
päivänä leivotaan macaroneja, 
suunnitellaan yhdessä täytteet ja 
kuviointeja pintaan. Toisena päivä-
nä valmistetaan täytteet ja maala-
taan 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 
opetellaan niksit kreemin valmista-
miseen. Opetellaan pursottamaan 
ruusut, liljat, pionit, orvokit ja muut 
kukat, joilla voi koristella kukkako-
rikakun. Kurssi sopii sekä aloitte-
lijoille että kertaajille. Opettaja tuo 
raaka-aineet ja perii maksun käy-
tön mukaan, n. 10 €. Mukaan esi-
liina ja sisäkengät. Ilmoittautuneille 
tarvikelista. 

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 vapaakirjontaa. Tavoitteena on 
maalata villalla omavalintaisten 
kuvien pohjalta, vaikka oman lem-
mikin muotokuvia, tekemällä niistä 
seinätauluja, patalappuja, tyynyn-
päällisiä, kuvia kasseja tms. Tek-
niikkana kurssilla käytetään neu-
lahuovutusta ja märkähuovutusta. 
Ilmettä tuotoksiin lisätä “piirtämällä” 
ompelukoneen vapaakirjontaa 
käyttämällä. Kurssi soveltuu sekä 
vasta-alkajille että huovutukseen 
enemmänkin perehtyneille. Tarvik-
keita voi ostaa ohjaajalta
1104133 Alusvaateompelu 
Keskustan koulu 
Pe 17.30–20.30, La-Su 10–15.30
13.–15.1.2023 Marika Pitkänen 
Tunteja 18 Kurssimaksu 26 €
Ompele itse rintaliivit, alushousut 
tai alushameet sekä miesten ker-
rastot. Ota mukaan materiaaleja, 
joita voi hyödyntää esim. olkaimia, 
pitsejä, toppauksia ja hakasia. Tuo 
ompelu- ja muistiinpanotarvikkeet 
sekä trikoita, lycraa ja joustavia 
pitsejä. Kaavat ja materiaaleja voit 
myös ostaa opettajalta. 
1104135 Lankojen ja kankaiden 
värjäys/ ompelu 
Keskustan koulu 
Pe 17.30–20.30, La-Su 10–15.30
9.–18.6.2023 Marika Pitkänen 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €
Tutustutaan värjäykseen. Värjätään 
kuumien patojen vieressä luon-
nonkuitu lankoja ja kankaita mm. 
luonnonkasveilla tulevia käsitöitä 
varten. Tule porukalla yllättymään 
upeista tuloksia. Toisena viikon-
loppuna voi jatkaa värjäämistä tai 
vaikka ommella kauniin mekon vär-
jätystä kankaasta. Voit kerätä kas-
veja kurssia varten, lisätietoa saa 
opettajalta. Osallistujille lähetetään 
etukäteen kirje tarvittavista tarvik-
keista ja materiaaleista. Kurssi pe-
su 9.-11.6. ja 16.-18.6. 
1104136 Esihuovan huovutuk-
sesta vaatteeksi 
Keskustan koulu 
Pe 17.30–20.30, La-Su 10–15.30
28.4.–7.5.2023 Marika Pitkänen 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €
Kurssi pe-su 28.-30.4. ja 5.-7.5.
Kurssilla suunnitellaan ja huovute-
taan esihuopaa ja ommellaan siitä 
kaunis vaate. Toisena viikonlop-
puna jatketaan huopien tekemistä 
ja ompelua. Mieti valmiiksi minkä-
laisen vaatteen tahdot toteuttaa, 
päästetään luovuus valloilleen. 
Kurssi sopii myös vasta-alkajille. 
Ota mukaan villahahtuvaa, puu-
villa/pellavakankaita- tai lankoja, 
viskoosikuitua, muoviastia kuumaa 
vettä varten, saippuaa, pyyhkeitä, 
harsokangasta, kissanharja. Lisä-
tietoja saa opettajalta. Materiaaleja 
voi myös ostaa opettajalta.


