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Petäjä-opiston

sasky.fi/petaja

1101502 KARAOKEKURSSI
Pomarkun kirkonkylän koulun musiikkilk.
ti 18:30-21:30
Kari Salminen 1.9.-24.11.2015
12.1.-12.4.2016
Kurssimaksu 45 € 48 t 49 t
Ilm. 31.8.2015 mennessä
Reppuselässä sinua vien minne tuuli
kuljettaa! Suomi-iskelmän, popin ja rokin
klassikoita karaokelaulun ryhmässä.
Tänä vuonna Pomarkussa on vain yksi
ryhmä, sillä toinen aloittaa Kankaanpään
puolella.
1101503 PELIMANNIPIIRI
Pomarkun yläaste, musiikkiluokka
ti 17:00-18:30
Henry Raukola 1.9.-24.11.2015
12.1.-12.4.2016
Kurssimaksu 30 € 24 t 25 t
Ilm. 31.8.2015 mennessä
Tervetuloa mukaan niin uudet kuin
vanhat pelimannimusiikin harrastajat ja
yhdessä musisoinnista kiinnostuneet.
1102501 LASTEN TEATTERIKERHO
Pomarkun vanha kansakoulu
ti 15:30-17:00
Jari Hiltunen 1.9.-24.11.2015
12.1.-12.4.2016
Kurssimaksu 25 € 28 t 28 t
Nyt saadaan taas teatterikerho käyntiin
kun löytyi vetäjä. Toivottavasti aikataulu
tiistaisin koulun jälkeen sopii monelle.
1103501 AIKUISTEN TAIDEPAJA
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
ti 18:00-20:15
Leena Järvinen 1.9.-24.11.2015
12.1.-12.4.2016
Kurssimaksu 40 € 36 t 36 t
Kurssilla maalaamme, piirrämme ja muotoilemme savesta. Tutustumme eurooppalaisen maalaus- ja veistotaiteen eri
aikausiin, soveltaen niitä vapaaehtoisesti
omassa työskentelyssä. Maalauksessa
materiaaleina ovat akvarelli, pastelli ja
akryylivärit, keramiikassa käytämme
oksideja ja lasitteita.Oppilaat voivat
keskittyä haluamaansa osa-alueeseen.
Tervetuloa mukaan niin konkarit kuin
vasta-alkajatkin.

1103502 PISAMA-KUVATAIDEKOULU
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
ti 15:30-17:00
Leena Järvinen 18.8.-1.12.2015
12.1.-26.4.2016
Kurssimaksu 50 € 30 t 30 t
Opetus opetussuunnitelman mukaan.
Tarvikkeet sisältyvät kurssimaksuun.

1104505 LASI- JA KORUPAJA
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
Joka toinen viikko
la 10:00-15:30
Leila Lepistö 5.9.-17.10.2015
16.1.-27.2.2016
Kurssimaksu 40 € 28 t 28 t
Jos kaipaat uusia ideoita niin lähde mukaan tähän ryhmään! Lasissa kuparifolio-, sulatus-, lyijykisko- ja mosaiikkitekniikat. Myös valokuvat saadaan lasille
ja kierrätys toimii hienosti. Hopeaketjuja
on monen mallisia, lusikoista saa vaikka mitä ja helmet ovat aina tyylikkäitä.
Tämän syksyn uutuutena ovat polymeerikorut.

1104501 KUDONTA, KIRKONKYLÄ
Pomarkun vanha kansakoulu
ma 15:00-17:15
Tanja Pajala 31.8.-23.11.2015
12.1.-12.4.2016
Kurssimaksu 40 € 36 t 36 t
Kerrataan aluksi kangaspuiden käyttöä loimen luontia, kankaan rakentamista ja
perussidoksia. Kudottavat kankaat suun- 1104507k ENCAUSTIC ART
nitellaan yhdessä ryhmän kanssa.
Uusi kurssi!
Toimipaikka avoin su 10:00-16:00
1104502 KUDONTA, HONKAKOSKI
Anne Siltanen 11.10.2015
Honkakosken koulu Opintosetelikurssi!
Kurssimaksu 15 € 8 t
ti 17:30-19:15
Ilm. 4.10.2015 mennessä
Tanja Pajala 1.9.-24.11.2015
Encaustic Art eli vahamaalaus on upea
12.1.-12.4.2016
tekniikka tehdä kuvataidetta. Se on niin
Kurssimaksu 40 € 36 t 36 t
helppoa oppia, että jokainen saa onnisKurssilla suunnitellaan yhdessä ja toteu- tumisen tunteen jo ensimmäisessä hartetaan monipuolisia kodin sisustusteksti- joituksessa, vaikka ei olisi minkäänlaista
ilejä.
aiempaa kokemusta maalaamisesta tai
piirtämisestä! Opettaja tuo maalausväli1104503 KÄSITYÖTUOKIO
neitä yhteiskäyttöön ja halutessasi voit
Tuunajärvi, Monitoimitalo ke 12:00-14:15 myös ostaa kurssin aikana encausticLeila Lepistö 2.9.-25.11.2015
tarvikkeita. Kurssimaksu laskutetaan ja
13.1.-13.4.2016
opettaja kerää 10 € materiaalimaksun.
Kurssimaksu 30 € 36 t 36 t
Kokoonnutaan ompeluserurojen tyyliin
1104508 TIKKUIITAT
tekemään erilaisia käsitöitä. Neulotaan,
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
virkataan, ommellaan, tildataan, korJoka toinen viikko
jataan vanhaa ja kierrätetään. Materito 14.00-17.15
aalina myös kahvipussit.
Leila Lepistö 10.9.-19.11.2015
21.1.-31.3.2016
1104504 PUUTYÖT JA ENTISÖINTI
Kurssimaksu 25 € 18 t 18 t
Pomarkun teknisen työnlk.
Kokoonnutaan ompeluseurojen tyyliin
to 18:00-20:15
erilaisia käsitöitä tehden. Siinä voi toTimo Kytölaakso 3.9.-26.11.2015
teuttaa itseään, oppia uutta ja tuntea
14.1.-14.4.2016
onnistumisen iloa. Ryhmässä neulotaan,
Kurssimaksu 40 € 36 t 36 t
virkataan, ommellaan, tildataan, korKurssilla valmistetaan pienimuotoisia
jataan vanhaa ja kierrätetään. Myöskin
puutöitä omien ja ohjaajan suunnitelmkahvipussit ovat mukana - kuvioiden
ien mukaan. Perehdytään huonekalujen kohdistaminen on kivaa puuhaa.
entisöinnin eri työvaiheisiin kurssilaisten
toiveiden mukaisesti.

1104510 PITSIBETONIA
Tuunajärvi, Monitoimitalo
ma 17:00-21:00
pe 18:00-20:45
Leila Lepistö 11.9.-18.9.2015
Kurssimaksu 15 € 9 t
Ilm. 4.9.2015 mennessä
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
11.9. klo 18-18.45, kurssi ma 14.9. kello
17-21 ja pe 18.9. klo 18-20.15.
1104512 PAJUA JA ROTTINKIA
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
Epäsäännöllisesti
la 10:00-15:00
Leila Lepistö
2.4.-9.4.2016
Kurssimaksu 15 € 9 t
Valmistamme pajusta pienen torvimaisen kukka-amppelin. Ota mukaan omat
pajut ja pienet puutarhasakset. Teemme
rottingista pienen korin,, jonka materiaalit saat opettajalta. Punonnassa on puolensa! Kokoontumiset 2.4. kello 10-15 ja
9.4. kello 13-15:15
1104513 TSUNAMIKUKAT
Uusi kurssi!
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
Epäsäännöllisesti
la 10:00-16:00
Leila Lepistö 28.11.-28.11.2015
Kurssimaksu 15 € 7 t
Tsunamikukka on näyttävä rintarossi ja
hyvä joululahjaidea. Ota mukaan kauniita kangastilkkuja, ompelulankaa, sakset,
koristenappeja ja helmiä. Myös vanhat
kravatit sopivat tähän hommaan tosi hyvin. Paikanpäältä löytyvät ompelukoneet
ja silitysraudat. Pienillä tilkuilla työskenteleminen saa tekijänkin yllättymään.
Viereisellä QR-koodilla
pääset kätevästi selaamaan kurssitarjontaamme ja ilmoittautumaan kursseillemme

3401502 TIETOKONEEN JATKOKURSSI D
Pomarkun yläaste/lukio, atk-lk.
ti 18:00-19:30
Minna Salmi 1.9.-24.11.2015
12.1.-12.4.2016
Kurssimaksu 30 € 24 t 24 t
Jatketaan edellisen kurssin aiheista tai
toivomuksien mukaan. Tutustutaan Windows 8 käyttöjärjestelmään, pilvipalveluihin ja harjoitellaan Office-ohjelmia.
Soveltuu niille, jotka hallitsevat alkeet.
Tuo oma läppäri.
3401503 DIGIPAJA
Uusi kurssi!
Pomarkun kunnantalo ma 13:00-16:00
Minna Salmi 31.8.-12.10.2015
11.1.-15.2.2016
Kurssimaksu 0 € 28 t 24 t
Pomarkun kirjastolla voi nyt muuntaa omia arkistoja nykylaitteiden ymmärtämään muotoon. Voit tuoda A4asiakirjoja, paperi- ja diakuvia sekä
negatiiveja, C-äänikasetteja ja VHSvideokasetteja tai vinyylilevyjä. Paikalla
on opettaja joka auttaa alkuun ja neuvoo
tarvittaessa. Opettajalta voi ostaa muistitikkuja ja tyhjiä DVD-levyjä. Ei kurssimaksua.
KANKAANPÄÄN TOIMISTO
Keskuskatu 41, 38700 Kankaanpää
puh. 044 5800 520
avoinna ma-pe 9-15
sähköposti: petaja(at)sasky.fi
nettisivu: sasky.fi/petaja

Ilmoittautuminen netissä
https://opistopalvelut.fi/petaja
puhelimitse 044 045 5510
tai poikkeamalla toimistoomme
tai Karvian kunnantalon
infopisteeseen.

