
paakirjontaa käyttämällä. Kurs-
si soveltuu sekä vasta-alkajille 
että huovutukseen enemmän-
kin perehtyneille. Tarvikkeita voi 
ostaa ohjaajalta. 
1104349 Klipsudesign B
Petäjä-opisto - Luokka 1
Ke 13.30-16.30 18.1.-29.3.2023
Joka toinen viikko! 
Leila Lepistö
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €
Klipsuilu on yksi parhaimpia 
kierrätystapoja. Voit tehdä mitä 
erilaisempia töitä koruista lauk-
kuihin, pussukoista vaatteisiin, 
sisustusjuttuja unohtamatta. 
Tervetuloa klipsuilemaan!
1104360 Lankojen ja kankai-
den värjäys ja ompelu 
Petäjä-opisto - Luokka 3 
Pe 17.30–20.30, La-Su 10.00–
15.15, 12.–21.5.2023 
Marika Pitkänen 
Tunteja 36 Kurssimaksu 44 €
Tutustutaan värjäykseen. Värjä-
tään kuumien patojen vieressä 
luonnonkuitu lankoja ja kankaita 
mm. luonnonkasveilla tulevia 
käsitöitä varten. Tule porukalla 
yllättymään upeista tuloksia. 
Toisena viikonloppuna voi jat-
kaa värjäämistä tai vaikka om-
mella kauniin mekon värjätystä 
kankaasta. Voit kerätä kasveja 
kurssia varten, lisätietoa saa 
opettajalta. Osallistujille lähete-
tään etukäteen kirje tarvittavista 
tarvikkeista ja materiaaleista. 
3401306 Android-perusteet 
Petäjä-opisto - Luokka 5 
Ke 10.30–12.00 11.1.–1.2.2023 
Minna Salmi 
Tunteja 8 Kurssimaksu 20 €
Suurin osa älypuhelimista ja 
tabletista toimii Android-ohjel-
miston avulla. Eri valmistajien 
ja eri vuosimallien versioissa 
on eroja, mutta perusteet ovat 
samantyyppiset kaikila. Kurssilla 
opit älypuhelimen tai tabletin käy-
tön perusteet: puhelut, kontaktit, 
tekstarit, kartan ja kameran käy-
töön. Opetellaan myös kytkeyty-
mään wifi-verkkohin, käyttämään 
sovelluskauppaa ja säätämään 
puhelimen asetuksia paremmiksi. 
3401312 Canva- 
julkaisuohjelma 
Ke 10.30–12.00 8.–15.2.2023 
Minna Salmi 
Tunteja 4 Kurssimaksu 20 € 
Tutustutaan ilmaiseen Canva-
ohjelmaan, jolla voi tuottaa upeita 
somepostauksia ja esityksiä sekä 
erilaisia julkaisuja kuten esitteitä 
tai julisteita. 
7198304 Puutarhapalstan  
hoito 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 17.00–20.00 27.2.2023 
Marko Ahola 
Tunteja 4 Kurssimaksu 10 €
Tule ja ammenna tietoa kas-
vimaan perustamiseen ja sen 
hoitoon. Käymme läpi mm. lan-
noitus, kalkitus, yleisimmät virheet 
hoidoissa, siemenet, helpot hoito-
ohjeet, jne. 

Pomarkku
3401503 Digiteemapäivät 2 
Pomarkun kunnankirjasto 
Ma 11.00–12.30 27.2.–3.4.2023 
Minna Salmi 
Tunteja 12. Ei kurssimaksua. Jat-
ketaan siitä, mihin syksyllä jäätiin. 
1104510 Keramiikan  
intensiivikurssi 
Pomarkun teknisen työnlk. 
Pe 17.00–20.00, La 10.00–16.45, 
Su 10.00–15.15 27.1.–18.2.2023 
Anne Siltanen Tunteja 33 
Kurssi+polttomaksu 64 €
Tällä kahden viikonlopun mittai-
sella kurssilla käydään läpi kera-
miikan perusteet. Kurssi soveltuu 
kaikille keramiikasta kiinnostu-
neille. Mahdollista kokeilla myös 
dreijausta. Teemana pigmenttien 
ja engobien käyttö keramiikassa. 
Voit toteuttaa töitä omien suun-
nitelmien mukaan tai opettajan 
opastuksella. Kurssimaksu sisäl-
tää polttomaksun. Aiempaa koke-
musta savitöistä ei tarvita. 
1104511 Rakuviikonloput 
Pomarkun teknisen työnlk. 
Pe 17.00–20.00, La 10.00–16.45, 
Su 10.00–15.15 14.–29.4.2023 
Anne Siltanen Tunteja 33 
Kurssi+polttomaksu 64 €
Savitöitä tehdään 14.-16.4.2023. 
20h Lasitus ilta pe 28.4. 4h Poltto-
päivä la 29.4. 9h Opettaja hankkii 
rakusavet ja lasitteet. Polttomaksu 
20e sisältyy kurssimaksuun. 
1104512 Helmikorukurssi 
Pomarkku, Muut 
La-Su 12.00–15.00
21.–22.1.2023 Johanna Tuomi 
Tunteja 8 Kurssi+materiaalimaksu 
25 €, Helmikorukurssi kaiken-
ikäisille. Mukaan voit ottaa omat 
sakset, pihdit ja kaikkea koruihin 
sopivaa materiaalia. Tarvittaessa 
ohjaajalta voi lainata työkaluja, 
sekä ostaa lisää tarvikkeita (hel-
miä, lankaa, vaijeria, lukkoja, sol-
munsuojia, nauhanpäitä, lenkkejä, 
korvakorun koukkuja) 
1103502 Vapaan maalauksen 
lauantai 2 
Pomarkun yhteiskoulu, kuvataide-
luokka La 10.00–14.30 21.1.2023 
Leena Järvinen 
Tunteja 6 Kurssimaksu 20 €. 
Olet tervetullut kurssille juuri 
sellaisena kuin olet. Aiempaa ko-
kemusta ei tarvita. Ota mukaan 
haluamasi piirustus- tai maalaus-
tarvikkeet ja rento asenne. Kokeil-
la uutta ja erilaista tai jalostaa jo 
tuttua totuttua linjaa. Tavoitteena 
on löytää uusia ulottuvuuksia ja 
hyviä kokemuksia värien ja muo-
tojen äärellä ja saada ryhmässä 
toimimaan voimaannuttava ja kan-
nustava vire. Opella on mukana 
materiaalien täydennysvarastoa 
sekä muutama tekninen vinkki. 

Petäjä-opiston kevään 2023 uudet kurssit

Petäjä-opiston toimisto
Avoinna: 2.1. alkaen  
ma-pe klo 9-15
Käyntiosoite: Jämintie 2C
38700 Kankaanpää
puh. 044 5800 520
email: tuula.luoma@sasky.fi
Nettisivu: sasky.fi/petaja
Kurssitiedot ja netti-ilmoittautu-
minen löytyvät osoitteesta uusi.
opistopalvelut.fi/petaja
Petäjä-opisto Facebookissa 
facebook.com/petajaopisto

Tästä löydät Petäjän kevään  
uudet kurssit Kankaanpäässä  
ja Pomarkussa. 
Kevätkausi alkaa ma 9.1.2023. 
Kaikkien kurssien tiedot neitssä 
uusi.opistopalvelut.fi/petaja. 
Ilmoittaudu netissä, puhelimitse 
044 5800 520 tai toimistoon sen 
aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.

Kankaanpää
1104319 Entisöinti ja verhoilu 
Pohjanlinnan koulu, puutyö lk 
Pe 17.30–19.45, La-Su 9.00–
15.15, 3.–19.3.2023. 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. Opet-
tajalta voi ostaa mm. hiontapaperit 
ja liiman. Tule tutustumaan enti-
söinnin ja verhoilun kiehtovaan 
maailmaan. Kurssi pidetään pe-su 
3.-5.3 ja 17.-19.3. 
1104332 Käytännöllistä kirjan-
sidontaa: Muovitaskukansio 
Petäjä-opisto - Luokka 4 
Pe 17.30–20.00, La-Su 9.30–16
3.–5.2.2023 Tarja Rajakangas 
Tunteja 19 Kurssimaksu 26 €
Tehdään ruuveilla tai japanilaisel-
la ompeleella koottava tyylikäs 
kansio muovitaskuille tai kartonki-
sivuille. Taskuissa voi säilyttää tär-
keät paperit siististi ja tyylikkäästi. 
Kartokisivuita tehtyä kansiota voi 
perinteisen käyttää leikekirjan 
tapaan. Kannet voi päällystää 
puuvillakankaalla tai kankaan ja 
paperin yhdistelmällä. Kierrätys-
kankaat sopivat hyvin, kun ovat 
ohutta puuvillaa tai pellavaa. 
Kansion osat kootaan näppärästi 
kirjansidontaruuveilla satiininau-
halla ommellen. Ohjeet tarvittavis-
ta materiaaleista ja työvälineistä 
lähetetään ilmoittautuneille noin 
viikko ennen kurssia sähköpostil-
la. Työvälineitä voi kurssilla myös 
lainata ja sopivia materiaaleja on 
mahdollista ostaa. 
1104343 Maalataan villalla 
Petäjä-opisto - Luokka 2 
La-Su 10.00–14.30
11.–19.2.2023 
Kati Vaajasaari 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €
Kurssilla yhdistetään huovutusta 
ja vapaakirjontaa. Tavoitteena on 
maalata villalla omavalintaisten 
kuvien pohjalta, vaikka oman lem-
mikin muotokuvia, tekemällä niistä 
seinätauluja, patalappuja, tyy-
nynpäällisiä, kuvia kasseihin tms. 
Tekniikkana kurssilla käytetään 
neulahuovutusta ja märkähuovu-
tusta. Ilmettä tuotoksiin voi lisätä 
“piirtämällä” ompelukoneen va-

1104516 Pomarkun Taituri-
tiimi 1-3 -luokkalaisille
To 13.45-14.45 12.1.-11.5.2023
Anne Siltanen Tunteja 24
Alamme järjestää kerhotoimintaa 
koululaisille nyt myös Pomarkussa. 
Tehdään savitöitä, solmeilua, koruja 
ja pieniä rautalankatöitä. Harras-
tamisen Suomen malli on valtion 
rahoittamaa ja osallistujille maksu-
tonta. Kerhoon ilmoittautujista etu-
sijalla ovat lapset, joilla ei vielä ole 
harrastuksia.

1104516 Pomarkun Taituri-
tiimi 4-5 -luokkalaisille
To 14.45-15.45 12.1.-11.5.2023
Anne Siltanen Tunteja 24
Alamme järjestää kerhotoimintaa 
koululaisille nyt myös Pomarkussa. 
Tehdään savitöitä, neulahuovutus-
ta, solmeilua, koruja ja pieniä rauta-
lankatöitä. Harrastamisen Suomen 
malli on valtion rahoittamaa ja 
osallistujille maksutonta. Kerhoon 
ilmoittautujista etusijalla ovat lapset, 
joilla ei vielä ole harrastuksia.

8302501 Lasten rentoutus-
polku ja tunnetaidot  
6-9 -vuotiaille
Ma 18.30–19.15 9.1.–3.4.2023 
Susanna Haara 
Tunteja 13 Kurssimaksu 20 €
Lasten rentoutuspolulla tutustu-
taan erilaisiin tapoihin rentoutua ja
tutkitaan erilaisia tunteita leikin, 
toiminnallisuuden,mindfullness- ja
rentoutusmenetelmien keinoin. 
Mitä ne ovat ja miltä ne tuntuvat?   
Miten karhu kävelee jos se on su-
rullinen tai koira, jos se on iloinen. 
Entä, jos sama tunne on itsellä? 
Lasten ideoita ja näkemyksiä hyö-
dyntäen tarkoituksena työsken-
nellä läsnäolon lämmössä lapsen 
voimavaroja vahvistaen. Ota mu-
kaan viltti ja lämmintä vaatetta.
8302502 Mindfulnessia ja ren-
toutusta aikuisille 
Ma 19.30–21.00 
9.1.–3.4.2023 
Susanna Haara 
Tunteja 24 Kurssimaksu 36 €
Kurssilla yhdistyy erilaiset rentou-
tus ja mindfulness-harjoitukset.
Kokeillaan erilaisia menetelmiä ja 
lähestymistapoja, jotta jokaisella 
on mahdollisuus löytää itselleen 
soveltuvia menetelmiä. Kurssille
osallistuessa ei tarvitse  osata tai 
tietää mitään mindfullnessista.
Tule sellaisena kuin olet. Ota mu-
kaan viltti ja lämmintä vaatetta.


