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PARKANO
1104128 KAHVIPUSSIT KIERTOON
17.1.-7.3.2015 24 h. Parkanon opintotalo la 09.30-14.15 Irja Halmela
Kurssimaksu 30 €. Anna kierrätysmateriaaleille uusi elämä. Puno, solmeile,
taittele, ompele kahvipussit, sanomaym. lehdet, narut, nauhat, muu käytetty
materiaali kauniiksi käyttötavaraksi:
kasseiksi, pusseiksi, laukuiksi, koreiksi,
tableteiksi ja pannunalusiksi, koruiksi
ja koristeiksi, jopa asusteiksi oman
kiinnostuksen mukaan. Kurssi la 17.1.,
31.1., 14.2. ja 7.3.
1104137 KORUKURSSI
17 h. Parkanon opintotalo Niina Mansikkaviita Kurssimaksu 25 €. Kurssilla
valmistamme koruja eri materiaaleista
oman kiinnostuksen mukaan mm. viikinkiketjuja hopeasta, helminauhoja
käsin solmien ja puuvillanaruista punoen ja näitä kaikkia tapoja yhdistellen.
Kurssille voi ottaa myös vanhoja koruja
mukaan ja ”tuunata” niitä. Kurssin aluksi pidetään info-tilaisuus jolla kartoitetaan kurssilla käytettävien materiaalien
määrä. Info ma 2.3. klo 18-19.30, kurssi la 14.3, 21.3 ja 28.3. klo 10-14,
1104138 POSLIINIA JA KOREJA
7.3.-22.3.2015 24 h. Parkanon opintotalo la 11-15.45 su 11-15.45 Anne
Sälkänmäki Kurssimaksu 30 € Kurssilla
voit maalata kevätaiheista posliinia
mansikoista maisemiin. Lisäksi voit
maalata koppia, leipäkoreja ym. rasioita
erilaisin tekniikoihin. Kurssi pidetään
la-su 7.-8.3. ja 21.-22.3.
1104139 SILMÄPAKODESIGNIA
15.3. ja 29.3.2015 9 h. Parkanon opintotalo su 10.00-14.00. ja 10.00-13.15
Leila Lepistö Kurssimaksu 15 €. Kestävänä materiaalina sukkahousuista
saa toteutettua tyylikkäitä ja käyttökelpoisia töitä kuten koruja, asusteita,
laukkuja, tyynyjä, mattoja, vain mielikuvitus on rajana. Valmistustapoina
virkkaaminen,ompelu ja askertelu
antavat monipuoliset mahdollisuudet
töitten toteuttamiseen. Lähde rohkeasti
kokeilemaan uutta designia vanhoista
sukkahousuista. Onnistut varmasti!
Aika muuttunut!
1104140 PITSIBETONIA
Parkanon opintotalo 9 h. Leila Lepistö
Kurssimaksu 15 €. Tule tekemään monipuolisesta betonista kaikkea kivaa.
Betoni on materiaalina halpa, helppo
ja rentouttava. Nippeleillä, nappeleilla
tai vaikkapa pitseillä voit somistaa työt
oman näköisiksi. Tehdessä taidot kasvavat ja ideat lisääntyvät. Opettajalta
voi ostaa materiaaleja. Info to 16.4. klo
17.30-18.15, kurssi ke 22.4. ja ti 28.4.
klo 17.30-20.30. Aika muuttunut

1104141 VANHANAJAN POLKUAUTO ELI KINNERI
16.1.-24.4.2015 44 h. Parkanon yhteiskoulu Joka toinen viikko pe 18.0019.30 Jorma Nostaja Kurssimaksu
45 €. Kurssilla valmistetaan 50-luvun
kinneri rimoista, lentokonevaneerista,
kahdesta polkupyörästä ym. kierrätysmateriaaleista. Polkuauto on oivallinen
lahja nuorisolle. Materiaalikustannus
n. 200-500 e. Info pe 16.1., jolloin sovitaan muut kokoontumispäivät joko
perjantaiksi tai lauantaiksi.
1203102k ENGLISH WITH PAT
AND POLLY 2
15.1.-23.4.2015, 26 h. Parkanon lukio
to 16:30-18.00 Anne Luomansuu Kurssimaksu 30 €. Kurssi sopii englantia n.6
vuotta opiskelleille tai vastaavat tiedot
omaaville. Seuraamme tutun pariskunnan elämää niin Englannissa kuin
Suomen Lapissakin.Harjoittelemme
runsaasti puheen tuottamista arkipäiväisten ja aikuisopiskelijaa koskettavien
aiheiden parissa, laajennamme sanavarastoa ja syvennämme rakenteiden
hallintaa. Oppikirja Pat and Polly 2 Five
years on.
1205101k RANSKAN JATKOKURSSI
15.1.-23.4.2015, 26 h. Parkanon lukio
to 18-19.30 Anne Luomansuu Kurssimaksu 30 €. Jatkamme opiskelua Parfait 1 -kirjan kappaleesta 8. Kurssi sopii
jonkinlaiset alkeet omaaville. Harjoittelemme käyttämään ranskaa erilaisissa
arkipäivän puhetilanteissa, opimme
lisää rakenteita ja ääntämistä, ranskalaista kulttuuria unohtamatta. Tervetuloa. Bienvenue! Oppikirja Parfait 1.
3401101k TIETOTEKNIIKAN
PERUSKURSSI
15.1.-19.3.2015, 27 h. Parkanon opintotalo to 18.00-20.30 Jyrki Käppi Kurssimaksu 30 €. Kurssi antaa perusvalmiudet tietokoneen käyttöön. Kurssilla
opiskellaan laitteen käyttöä ja tiedonhallintaa, tekstinkäsittelyä sekä tutustutaan sähköpostiin ja internetin eri mahdollisuuksiin. Kurssille osallistuakseen
opiskelijalla ei tarvitse olla aikaisempaa
kokemusta tietotekniikasta.
3401104k KUVAKIRJA
12.1.-16.3.2015, 18 h. Parkanon
opintotalo ma 18.30-20 Raili Haapala
Kurssimaksu 25 €. Kurssilla opetellaan
tekemään kuvakirja ilmaisella netistä
kopioitavalla ohjelmalla. Kuvat ja tekstit
kirjan sivuille sommitellaan itse. Myös
kirjan etu- ja takakansi suunnitellaan
itse. Kurssille voi ottaa mukaan omia
kuvia muistitikulla tai CD:llä, tai voi
käyttää opetteluun opettajan kuvia.
Ohjelmalla voidaan jonkin verran parannella kuvia. Valmis kuvakirja tilataan
netin kautta. Kurssilla pitää osata tietokoneen käytön perusasiat.

3401103k WINDOWS 8
22.1.-23.4.2015, 24 h. Parkanon opintotalo to 13.00-15.00 Jyrki Käppi Kurssimaksu 30 € Opetellaan Windows 8.1
järjestelmän käyttöä sekä uusien toimisto-ohjelmien ja sovellusten käyttöä.
3401106 PILVIPALVELUT B
14.1.-28.1.2015 9 h. Parkanon opintotalo ke 18.00-20.30 Jyrki Käppi
Kurssimaksu 15 € Kurssilla tutustutaan
pilvipalveluiden SkyDrive, Google+ ja
iCloud käyttöön. Kurssin aiheina ovat
palvelutilin avaaminen ja palvelut:
sähköposti, toimisto-ohjelmien käyttö,
valokuvien lataaminen ja jakaminen
ja palveluun liitettävien eri sovellusten
käyttö.
3401113 OFFICE 2013:N UUDET
OMINAISUUDET
4.3.-8.4.2015 18 h. Parkanon opintotalo
ke 18.00-20.30 Jyrki Käppi Kurssimaksu 25 €. Käyttöliittymän uudet näkymät
ja ohjelman uudet ominaisuudet. Tiedostojen muokkaaminen ja jakaminen
OneDrive pilvipalvelussa. Käyttö älypuhelimessa, tabletissa ja pilvipalvelussa.
8301117 DANCEMIX
12.1.-16.4.2015 24 h. Pesti, Parkanontie 45 ma 19.30-20.15 to 16.30-17.15
Tarja Mantere Kurssimaksu 30 €. Tanssillinen tehotreeni menevän musiikin
tahtiin. Aerobic + lihaskunto-osuus
9999102 RUMPUKURSSI
11.4.-12.4.2015 19 h. la 10.00-19.30 su
10.00-15.15 Johanna Pääkkönen Kurssimaksu 25 €, Kurssilla rakennetaan
oma perinnerumpu. Rumpukalvon voi
tehdä poron- tai vuohennahasta, pyöreään tai soikeaan koivuvanerikehään.
Halutessasi voit sen värjätä. Ensimmäinen päivä kuluu rummunteossa jonka
ohella teemme myös rummutusmatkoja
ja haemme omaa sisäistä tietoa. Toisena päivänä valmistuu rumpukapula
soittamista varten, puhumme rumpuun
liittyvistä asioista sekä kuulostelemme
oman rumpumme ääntä. Materiaalimaksut noin 100 € laskutetaan ennen
kurssin alkua. Ilmoittautumiset ovat
sitovia. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
1105106k PARITANSSI
ALKEISJATKO
14.1.-15.4.2015, 26 h. Pesti, Parkanontie 45 ke 19.35-21.05 Eira-Maija Savonen Kurssimaksu 30 €. Alkeiskurssin
käyneille ja muille perusjutut jo osaaville, kertausta ja syventämistä. Lisäksi
perusteet lavalattareihin sekä katsaus
masurkkaan ja jenkkaan (ehkä jopa
polkkaan?).

KIHNIÖ
8302201 JOOGA
15.1.-23.4.2015 26 h. Kettukallion koulu to 19-20.30 Satu Rantala Kurssimaksu 30 €. Kurssilla harjoitukset tehdään
lempeästi omaa kehoa kuunnellen,
omia rajoja kunnioittaen. Siksi harjoitukset sopivat kaikille. Ota mukaan
joustava, mukava asu, jooga-alusta
(makuualustakin käy) ja kevyt (fleece)
peitto. Löydät itsestäsi aitoa elinvoimaa
jokaiseen päivääsi.
1104203 LANKATYÖT
14.1.-22.4.2015 39 h. Kettukallion
koulu ke 17.30-20.00 Marja-Liisa Luomajärvi Kurssimaksu 40 €. Kurssilla voi
neuloa, virkata tai tehdä mitä tahansa
muita lankatöitä. Opettajan opastuksella opitaan ohjeiden lukua ja sovelletaan
niitä omiin töihin. Ota mukaan langat,
puikot, koukut.

1104206 ENTISÖINTI JA VERHOILU
24.1.-8.2.2015 28 h. Kettukallion koulu
la 09.00-14.30 su 09.00-14.30 Päivi
Hieta Kurssimaksu 30 €
Kurssilla kunnostat omat huonekalut
uuteen uskoon. Työn ohessa tulevat
tutuiksi erilaiset pintakäsittely- ja verhoilumateriaalit sekä työkalut. Aiempaa
kokemusta puun käsittelystä ei tarvita.
Opettajalta voi ostaa mm. hiontapaperit
ja liiman. Tule tutustumaan entisöinnin
ja verhoilun kiehtovaan maailmaan.
Kurssi la-su 24.-25.1. ja 7.-8.2.
3401208k TIETOTEKNIIKAN
TUPAILLAT, KIHNIÖ
12.1.-16.3.2015, 27 h. Kettukallion koulu ma 15.00-17.30 Raili Haapala
Kurssimaksu 30 € Tule harjoittelemaan
tietokoneen käyttöä ja kyselemään
tietokoneen ja netin käytön arkipäivän
ongelmista. Ota oma tietokoneesi mukaan. Käytettävissä on myös opiston
kannettavia.

KANKAANPÄÄ
1105302k PARITANSSI ALKEET
25.1.-12.4.2015, 18 h. Kankaanpään
kuntoutuskeskus su 14.30-17.00
Tarja Nieminen Kurssimaksu 25 €
Tuttujen paritanssien alkeita. Lähdetään liikkeelle tanssin perusteista ja
edetään muutamiin kuvioihin saakka.
Kevään kokoontumiset 25.1. 8.2. 22.2.
8.3. 22.3. ja 12.4.
1105303k PARITANSSI
ALKEISJATKO
25.1.-12.4.2015, 18 h. Kankaanpään
kuntoutuskeskus su 17.30-20.00
Tarja Nieminen Kurssimaksu 25 €
Kerrataan tanssin perusteet. Kurssilla
edetään nopeammin kuin alkeiskurssilla. Kevätkauden kokoontumiset: 25.1.
8.2. 22.2. 8.3. 22.3. ja 12.4.
8302302k SENIORITANSSIT
13.1.-14.4.2015 26 h. Nuorisoseurantalo, Luomanraitti ti 13:00-14:30 Anne
Tuuri Kurssimaksu 30 €
Senioritanssi on ikäihmisille kehitetty
liikuntamuoto, josta voivat nauttia liikkumiskyvyltään erilaiset ihmiset. Senioritanssit ovat rentoja seuratansseja,
joita voi tanssia seisten tai istuen. Suomessa on noin 10 000 senioritanssijaa,
400 tanssinohjaajaa ja 500 toimivaa
ryhmää: Nyt se käynnistyy meilläkin.
1201304 SUOMEN KIELEN
ALKEIDEN JATKOA
14.1.-22.4.2015 26 h. Yhteislyseo, lk
205 ke 17.30-19.00 Virpi Lohikoski
Kurssimaksu 30 € Oppikirja: Suomen
mestari 1 ja 2
1201305 SUOMEN KIELEN
JATKOKURSSI
13.1.2014-20.4.2015 26 h. Yhteislyseo,
lk 205 ma 17.00-18.30 Virpi Lohikoski
Kurssimaksu 30 € Oppikirja: Suomen
mestari 3
1207303 ESPANJAA
MATKAILIJOILLE
30.1.-1.2.2015 8 h. Lukio, Lk 217
pe 18:00-19:30 la-su 13:00-15:30 Katriina Uusi-Vähälä Kurssimaksu 15 €.
Onko suunnitelmissasi matka Espanjaan tai jopa pidempi oleskelu siellä?
Kiinnostaako kieli tai kulttuuri ihan
muuten vain? Tule mukaan Espanjaa
matkailijoille- viikonloppukurssille pesu 30.1.-1.2.2015. Saat perustietoja
maasta ja kielestä, harjoittelet tavallisimpia puhetilanteita(esittäytyminen,
kahvila,ravintola,ostokset) sekä tutustut
hieman espanjalaiseen elämänmenoon
ja kulttuuriin.
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1304301 KANKAANPÄÄ-AKATEMIA
12.1.-13.4.2015, 24 h ma 15:30-17:00
Olli Ruohomäki Kurssimaksu 30 €.
Kevään lukukirja on Finlandia-voittaja
Jussi Valtosen He eivät tiedä mitä tekevät. Luetaan kirjaa pala kerrallaan ja
keskustellaan viikoittaisessa kokoontumisessa. Puheenaihetta antavat myös
tapahtumat ja ilmiöt meillä ja muualla.
3401315 WINDOWS 8 -ILLAT B
14.-28.1.2015 9 h. Keltainen talo,
mikroluokka ke 18:00-20:30 Olli Ruohomäki Kurssimaksu 15 €. Windows 8
näyttää ensin hankalalta oppia, mutta
semmoinen uusissa koneissa kuitenkin
on. Kolmen illan kurssilla otetaan uudet
käyttöliittymät haltuun, harjoitellaan
sormieleitä tabletilla, varusohjelmien
käyttöä ja asetusten säätämistä. Luokan koneet on päivitetty 8.1 -versioon.
3401316 TIETOTURVAILLAT
4. ja 11.2.2015 8 h. Keltainen talo,
mikroluokka ke 18:00-21:00 Olli Ruohomäki Kurssimaksu 15 €. Miten Facebookin vakoilua voi vähentää? Miten
Facebook-tili poistetaan lopullisesti?
Miten lasten nettikäyttöä voi rajoittaa?
Mistä tunnistaa huijausviestin? Miten
teen turvallisia salasanoja ja pidän
ne hallussa? Miten saan palautettua
unohtuneen salasanan? Mitä uhkia
kohdistuu tietokoneeseen, tablettiin
ja älypuhelimeen? Mitä päivityksiä
koneeseen uskaltaa asentaa? Mitä on
selainhygienia? Miten verkkokaupan
maksunvälitys toimii? Miten vaihdan
tukiaseman salasanan?
3401317 OFFICE 2013 -ILTAPÄIVÄT
6.-20.2.2015 9 h. Keltainen talo, mikroluokka pe 12:30-15:00 Olli Ruohomäki
Kurssimaksu 15 €. Otetaan haltuun
Microsoftin toimisto-ohjelmien uusi
2013-versio. Mikä on uutta, mikä muuttunut ja kannattaako siihen vaihtaa?
Kolme peräkkäistä perjantaita 6.2.
Word 2013, 13.2. Excel 2013 ja 20.2.
PowerPoint 2013. Viimeisellä kerralla
katsaus myös Windows 8.1:een.
3401318 LUBUNTU-ILTA
18.2.2015 4 h. Keltainen talo, mikroluokka ke 18:00-21:00 Olli Ruohomäki
Kurssimaksu 5 €. Lubuntu on Linuxversio, joka antaa vanhalle XP -koneelle uuden elämän. Yhden illan kurssilla
katsotaan, miten se asennetaan, miten
asetuksia muokataan, mitä ohjelmia
on valmiina ja miten turvapäivityksiä ja
uusia ohjelmia asennetaan.
1103301 LASTEN
KUVATAIDEKOULU, YLI 9-V.
12.1.-20.4.2015, 26 h. Keltainen talo
2. krs ma 16.15-17.45 Pia HaapalaRauhaniemi Kurssimaksu 45 €. Saat
harjoitella ja kehittää monipuolisesti
kuvailmaisuasi piirtäen, maalaten ja
muovaten. Saat tarkastella luontoa,
arkkitehtuuria ja esineympäristöä tarkasti ja luovasti ja antaa mielikuvituksesi lentää.
1103325 PISAMA KE A, 7-9 V
14.1.-29.4.2015, 30 h. Keltainen talo 2.
krs ke 16.00-17.30 Harri Rauhaniemi
Kurssimaksu 50 € Opetus ops:n mukaan.
1103305 LASTEN TAIDEVIIKKO, 7-12
-VUOTIAAT
1.-5.6.2015 19 h. Keltainen talo 2. krs
ma-ke 10.45-14.15 to-pe 10.45-13.30
Emilia Male Kurssimaksu 32 €
Piirretään, maalataan ja rakennellaan
matkaten mielikuvitusmaassa. Sään
salliessa työskennellään myös ulkona.
Ota eväät mukaan. Tervetuloa!

1104314k NÄPPÄRÄ SENIORI
13.1.-29.4.2015, 45 h. Rantala, iso
luokka ti 10.00-12.30 Eri opettajia,
vastuuopettaja Marita Mustakoski Kurssimaksu 45 €. Näppärä-senioreissa
perehdytään useisiin kädentaitojen
osa-alueisiin. Vuosi koostuu neljästä
erilaisesta opintokokonaisuudesta, joista ainakin yksi painottuu kuvataiteisiin
tai muotoiluun. Tänä vuonna tutustutaan sisustustekstiilien ompeluun ja
tuunaukseen, entisöintiin ja verhoiluun,
lasitöihin sekä kuvalliseen ilmaisuun.
Kiinnostuksen mukaan tehdään opintomatka. Kurssi on suunnattu erityisesti
työelämästä pois jääneille, pohjavaatimuksia ei ole. Riittää vain kokeilemisen
halu ja innostunut mieli. Materiaalimaksu laskutetaan erikseen. Aika ja paikka
muuttuneet.
1104327 KESKENERÄISET
KÄSITYÖT
13.1.-14.4.2015 39 h. Taitokeskus
Kankaanpää ti 18.00-20.30 Anja Rosenberg Kurssimaksu 40 €. Oletko
ostanut messuilta tai kaupasta tarvikepaketin, mikä on jäänyt valmistamatta?
Onko töiden viimeistys jäänyt kesken,
päärme tekemättä? Tämä kurssi antaa
avun mahdollisiin pulmiin, jotta työsi
valmistuvat. Jos materiaali on loppunut
työstä, voimme soveltaa lopun, työn
luonteen huomioiden. Kurssilla voi
korjata vanhoja tekstiilejä tai tehdä se
uusiksi, aloitettu työ on jälleen kesken!
Nautitaan yhdessä käsityön laajasta
valikoimasta!
1104328 GARDEN MOSAICS
17.1.-28.3.2015 36 h. Rantala, iso luokka Joka toinen viikko la 10.00-14.45
Leila Lepistö Kurssimaksu 40 €
Kurssilla valmistetaan puutarhaan
uutta ilmettä kesäksi. Uutuutena opitaan mosaiikin yhdistämistä sementille
sekä sementin muita koristelutapoja.
Opiskellaan erilaisia mosaiikkitekniikoita. Päällystetään laattoja. Pienistä
palasista kootaan hurmaavia pöydänkansia, ruukkuja ja erilaisia esineitä.
Päällystämiseen voidaan käyttää mm.
kierrätysmateriaaleja, marmoria, keramiikkapuristeita, nappeja, lasinpaloja,
kaakeleita, simpukoita tai kiviä. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. Kurssi
pidetään kuutena lauantaina.
1104329 KORTTI YSTÄVÄLLE
24.1.2015, 6 h Keltainen talo 2. krs la
10-14.45 Salka Metso Kurssimaksu 5
€. Tule tekemään itsetehtyjä ystävänpäiväkortteja. Itsetehty kortti sulattaa
sydämmet. Ota mukaasi materiaaleja
korttipohjaksi, kiiltokuvia, efektipapereita, kimalteita, tusseja, silkkinauhoja tai
mitä ikinä keksit. Opettajalta voit ostaa
myös tarvikkeita. Kurssilta saa vinkkejä
malleista ja tekniikoista. Keksitään yhdessä lisää.
1104336k KÄSSÄKERHO
7-9 -VUOTIAILLE
12.1.-20.4.2015, 26 h Venesjärven alaaste ma 14.15 - 15.45 Helena Vänttinen Kurssimaksu 42 €. Kässäkerhossa
suunnitellaan ja valmistetaan persoonallisia käsitöitä . Samalla opitaan ompelemaan, värjäämään, nikkaroimaan,
huovuttaamaan sekä paljon muuta.
Tule mukaan oppimaan uusia taitoja
mukavassa seurassa. Materiaalimaksu
sisältyy kurssihintaan.
1104337k KÄSSÄKERHO 10-12
-VUOTIAILLE
13.1.-21.4.2015, 26 h. Venesjärven
ala-aste ti 14.15-15.45 Helena Vänttinen Kurssimaksu 42 €. Kässäkerhossa
suunnitellaan ja valmistetaan persoonallisia käsitöitä . Samalla opitaan om-

pelemaan, värjäämään, nikkaroimaan,
huovuttaamaan sekä paljon muuta.
Tule mukaan oppimaan uusia taitoja
mukavassa seurassa. Materiaalimaksu
sisältyy kurssihintaan.
1104356 HUOVUTUS
19.1.-16.3.2015 24 h. Keltainen talo ma
18-20.30 Salka Metso Kurssimaksu 30
€. Tervetuloa huovutuskurssille! Ei haitaa vaikka sinulla ei olisikaan aiempaa
huovutuskokemusta. Kurssilla opetellaan tekemään tasohuovutustöitä, saumallisia töitä kaavoilla ja kolmiuloitteisia
töitä. Voit valmistaa esim. pannulappuja, tyynynpäällisiä, huiveja, laukkuja,
käsinukkeja tai pieniä pehmoeläimiä.
Huovutettuja töitä voi ommella tai koiristella kirjomalla.
1104357 LUOVAA KIRJANSIDONTAA: SALAINEN BELGIALAINEN
KIRJANSIDOS
30.1.-1.2.2015 21 h. Keltainen talo 2.
krs pe 17.30-20.00 la-su 9.00-16.00
Tarja Rajakangas Kurssimaksu 30 €
Salaisen belgialaisen kirjan kannet valmistuvat kolmesta palasta, jotka kiinnittää toisiinsa koristeellisesti näkyville
jäävä lanka. Tämä liimaton valmistustapa mahdollistaa vähän erikoisempienkin materiaalien yhdistelyn, esim.
paksu huopa ja nahka, mutta kansiksi
sopivat hyvin myös tutut paperit, kankaat ja pahvit. Sivut voivat olla paperia
tai kartonkia tai niiden sekoitus. Valmis
kirja sopii vaikka rennoksi matkamuistojen tai suunnitelmien leikekirjaksi.
1104358 KORISTEMAALAUS
7.-22.3.2015 24 h. Valtti-paja la-su 1000-14.45 Päivi Hieta Kurssimaksu 30
€. Koristemaalaus on perinteinen tapa
koristella pienesineitä ja huonekaluja. Kurssilla opettelemme siveltimen
hallintaa, kokeilemme vesi-, akryyli ja
öljyväreillä maalaamista ja toteutamme
koristemaalauksia harjoitustöinä. Halutessaan voi maalauksen suunnitella ja
tehdä omaan esineeseen. Kurssi pidetään la-su 7.-8.3. ja 21.-22.3.
1104360 OPI OMPELEMAAN
23.3.-4.5.2015 18 h. Keltainen talo
ma 18.00-20.30 Titta Snellman Kurssimaksu 25 €. Toteuta unelmasi! Ompele
itse vaatteita ja kodintekstiilejä! Nyt
se onnistuu, kun aloitetaan ompelun
alkeista ja opitaan ompelukoneen ja
saumurin käyttö!
9999303 MIELIKIN YRTIT
JA LUMOAVA KUU
28.3.2015 6 h. la 10.00-15.30 Johanna
Pääkkönen Kurssimaksu 15 €
Kurssilla tutustumme kuun ja kasvien
voimiin. Käymme läpi kuuhun ja kasveihin liittyviä perinteitä ja mystiikkaa
sekä symbolisia merkityksiä. Pihlajaa
on pidetty pyhänä puuna sen onnea
tuottavan vaikutuksen vuoksi. Poimulehteä rakkauden houkuttelemiseen,
rosmariinia muistin parantamiseen,
nokkosta pahoja voimia vastaan. Mitä
kannattaa tehdä kasvavan kuun aikaan
ja mitä laskevan. Opi käyttämään kuun
ja luontoäidin antimien voimaa hyödyksi arkisissa askareissa. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
7198302 METSÄSTÄJÄNTUTKINTOKURSSI B
9.2.-16.3.2015 18 h. Niinisalo, varuskunta-kerho ma 18.00-20.30 Pentti
Vanhahonko Kurssimaksu 22 €. Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi.
Kokoontumiset sovitaan aloituskerralla.

HONKAJOKI
3401402 WINDOWS 8
JA OFFICE 365 TUTUIKSI
12.1.-30.3.2015 24 h. Lukio/yhteiskoulu
ma 17-18:30 Minna Salmi Kurssimaksu
30 €. Windows 8 näyttää ihan erilaiselta ja toimii jonkin verran eri tavalla kuin
edeltäjänsä. Tällä kurssilla saat sen
haltuun ja löydät tärkeimmät toiminnot
ja kätevät oikotiet. Parhaimmillaan voi
käydä niinkin, että se lakkaa ärsyttämästä! Kun uusi Windows on kesytetty,
luodaan microsoft-tilit ja harjoitellaan
Office 365:n perusteita ilmaisen kokeiluversion avulla. Tuo mukanasi oma
Windows 8 -läppäri, opettajalla on niitä
matkassaan vain muutama.

POMARKKU
1203501k ENGLANNIN
KESKUSTELURYHMÄ
12.1.-13.4.2015, 26 h. Pomarkun yläaste/lukio ma 18-19:30 Anna Halls Kurssimaksu 30 €. Kielitaito palautuu kun sitä
vaan käyttää. Nyt olisi tarjolla ryhmä,
missä suunsa uskaltaa avata.

KARVIA
1104901k KARVIAN
KÄSITYÖKERHO
12.1.-13.4.2015, 26 h. Karvian yläkoulu
ma 15:15-16:45 Hanna Alanen Kurssimaksu 30 € + materiaalimaksu. Kässäkerhossa tehdään monenlaisia käsitöitä
koruista kukkaroon ja laukuista vaatteisiin. Tutustutaan niin perinteisiin kuin
uusiin tekniikoihin (huovutus, kirjonta,
kehyskudonta, tilkkutyöt, helmityöt, ompelu). Ideoidaan ja suunnitellaan erilaisia tuotteita ja valmistetaan niitä omin
käsin. Nautitaan onnistumisen ilosta!

NETTIKURSSI
3401901k OFFICE NON-STOP
12.1.-17.4.2015 26 h. Olli Ruohomäki
Kurssimaksu 30 €. Verkkokurssi - ei
lähitapaamisia. Työskentele omalla
koneella omaan tahtiin netin kautta.
Opettele tai kertaa Word-tekstinkäsittelyn, Excel-taulukkolaskennan ja
PowerPoint-esitysgrafiikan perusteet.
Ohjeet löytyvät versioihin 2007, 2010
ja 2013 sekä tiivis katsaus versioon
365. Lue oppimateriaaleja ja tee harjoitustehtäviä. Katso pahimmat kohdat
ratkaisuohjeista tai kysy neuvoja netin
kautta. Pyydä tunnukset sähköpostitse
opettajalta olli.ruohomaki(at)sasky.fi
kun olet ensin ilmoittautunut kurssille.

TOIMISTOT PALVELEVAT
KANKAANPÄÄN TOIMISTO
avoinna 7.1. alkaen ma-pe klo 9-15
Keltainen talo, Keskuskatu 41 A
puh. 044 5800 520
PARKANON TOIMISTO
avoinna 7.1. alkaen ti-pe klo 9-15
Opintotalo, Sepänkatu 4
puh. 044 045 5510
sähköposti: petaja(at)sasky.fi
nettisivu: sasky.fi/petaja
Tällä QR-koodia pääset
kätevästi selaamaan
tarjontaamme, tarkistamaan kevään aikataulut
sekä ilmoittautumaan
kursseille.

