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1104130 KAHVIPUSSIDESIGN B
Parkanon opintotalo joka toinen viikko ke 17.30-20.30
PARKANO
Leila Lepistö 20.1.-30.3.2016
Kurssimaksu 30 € Oppitunteja 24
Kasseja, mummolaukkuja, koruja,
1103112 LASTEN TAIDEPÄIVÄT,
koreja, puukoreja, pannunalusia,
7-12 -VUOTIAAT
tarjottimia, joutsenia, joulukuusia,
Parkanon opintotalo ma-ke 10.00kaitaliinoja... Malleja ompelukoneella
15.00 Emilia Male 6.-8.6.2016
tai ilman, perinteisesti tai nykypäivän
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 18
Piirretään, maalataan ja rakennellaan mukaisesti. Opettajalla runsaasti
omia kuviomalleja ja tekniikoita, joismatkaten mielikuvitusmaassa. Sään
sa kuviot kohdistetaan. Kuvioitten
salliessa työskennellään myös ulkokohdistaminen antaa uutta ulottuvuutna. Materiaalit sisältyvät kurssimakta kahvipusseiluun.Tämän päivän
suun. Ota eväät mukaan. Tervetuloa!
kahvipussityöt ovat näyttäviä taiteellisia luomuksia.
1104113k NÄPPÄRÄ SENIORI
Parkanon opintotalo ti 10.00-12.30
1104138 PITSIBETONIA
(huomaa muuttunut aika) Eri opettajia, vastuuopettaja Marita Mustakoski Parkanon opintotalo ke 17.30-20.45
Leila Lepistö 13.-27.4.2016
12.1.-5.4.2016 Kurssimaksu 40 €
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 9
Oppitunteja 36 Näppärä-senioreissa
Tule tekemään monipuolisesta betojatkuu tutustuminen uusiin kädennista
kaikkea kivaa. Betoni on matetaitojen osa-alueisiin. Vuosi koostuu
neljästä erilaisesta opintokokonaisuu- riaalina halpa, helppo ja rentouttava.
Nippeleillä, nappeleilla tai vaikkapa
desta, joista yksi painottuu kuvataipitseillä voit somistaa työt oman näteisiin tai muotoiluun. Tänä vuonna
köisiksi. Tehdessä taidot kasvavat
vuorossa on kudontaa, betonitöitä,
ja ideat lisääntyvät. Opettajalta voi
mosaiikkia, kuvataidetta. Kiinnostukostaa materiaaleja. Info 13.4. klo
sen mukaan tehdään opintomatka.
Kurssi on suunnattu erityisesti työelä- 17.30-18.15, kurssi ke 20.4. ja 27.4.
klo 17.30-20.45.
mästä pois jääneille, pohjavaatimuksia ei ole. Riittää vain kokeilemisen
halu ja innostunut mieli. Kurssi sopii
1104142 ENCAUSTIC ARTmyös vasta-alkajille. Materiaalimaksu TYÖPAJA
peritään erikseen.
Parkanon opintotalo pe 16.00-21.15
Anne Siltanen 19.2.2016
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 7
1104137 VÄÄNNETÄÄN PAJUSTA
Encaustic Art eli vahamaalaus on hyParkanon opintotalo pe 18.00-20.30
vin vanha taidemuoto. Jo muinaiset
la 10.00-15.00 Elisa Niemi 1.kreikkalaiset, roomalaiset ja egypti9.4.2016 Kurssimaksu 25 € Oppitunteja 18 Kurssilla opetellaan punonnan läiset käyttivät mehiläisvahaa mateperustekniikoita ja punotaan itsekerä- riaalinaan maalatakseen kuvia mm.
tystä pajusta käyttö-ja koriste-esineitä puualustalle tai vaikkapa muumioiden
kääreisiin. Kun mehiläisvahaa kuukuten kransseja, amppeleita, köynmennetaan, se sulaa ja sulaa vahaa
nöstukija ja pieniä koreja. Ilmottautuneille lähetetään noin 2 viikkoa ennen voidaan käyttää maalina. Encaustic
Art on todella upea tekniikka tehdä
kurssin alkua pajunkeräysohjeet ja
kuvataidetta. Se on niin helppoa optarvittavat työvälineet. Kurssi pidepia, että jokainen saa onnistumisen
tään pe-la 1.-2.4. ja 8.-9.4.
tunteen jo ensimmäisessä Encausticharjoituksessa, vaikka ei olisi minkäänlaista aiempaa kokemusta maalaamisesta tai piirtämisestä! Teemana
Styluksen käyttö ja mandalat. Opettaja tuo maalausvälineitä yhteiskäyttöön ja halutessasi voit myös ostaa
kurssin aikana encaustic-tarvikkeita.

1105103 SALSA
Jaakkola, Lennon talo ma 18:0019:30 Eira-Maija Savonen 14.3.11.4.2016 Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 8 Parisalsa on kuubalainen
lattaritanssi, jonka kehityksessä myös
Amerikan latinokulttuurilla on ollut
vahva vaikutus. Nykyisin salsa on
yksi laajimmalle levinneistä kansainvälisistä tansseista. Katso Youtubista
esim. hakusanoilla ”Finnish Salsa
Championships 2009, couples”! Kurssilla opetellaan alusta alkaen salsan
askeltekniikkaa, vientiä ja seuraamista. Harjoitellaan helppoja ja yksinkertaisia tanssikuvioita. Näillä opeilla
pääset alkuun salsa-klubeilla ympäri
maailmaa, mutta uusilla taidoillasi on
käyttöä myös tanssilavoilla. Kurssilla
on jatkuva parinvaihto oppimisen tehostamiseksi.
3401102k TIETOTEKNIIKAN
PERUSKURSSI
Parkanon opintotalo to 18.00-20.15
Jyrki Käppi 14.1.-14.4.2016 Kurssimaksu 40 € Oppitunteja 30 Kurssi
antaa perusvalmiudet tietokoneen
käyttöön. Kurssille osallistuakseen
opiskelijalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta tietotekniikasta. Kurssin aiheita ovat laitteistot, hankinta,
tiedonhallinta, toimisto-ohjelmat,
internet ja pilvipalvelut, yhteisöpalvelut, verkkokauppa, kuvat ja ääni sekä
tietoturva. Lisäksi aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan.
3401109 IPAD TABLETTI TUTUKSI
Parkanon opintotalo ke 18.00-21.15
Jyrki Käppi 13.1.-13.1.2016 Kurssimaksu 5 € Oppitunteja 4 Toiko Pukki
kontissansa iPad -tabletin? Tule opiskelemaan tabletin peruskäyttöä. Illan
aiheina ovat muun muassa: tabletin
peruskäyttö, toiminnot ohjelmat ja
ominaisuudet, mail yhteystiedot, kalenteri, iCloud sekä WiFi ja AppleStore. Ota oma tabletti mukaan.
3401110 WINDOWS TABLETTI
TUTUKSI
Parkanon opintotalo ke 18.00-21.15
Jyrki Käppi 20.1.2016 Kurssimaksu
5 € Oppitunteja 4 Toiko Pukki kontissansa Windows -tabletin? Tule opiskelemaan tabletin peruskäyttöä. Illan
aiheina ovat muun muassa: tabletin
peruskäyttö, toiminnot ohjelmat ja
ominaisuudet, mail yhteystiedot,
kalenteri, OneDrive sekä Windowskauppa. Ota oma tabletti mukaan.
7198104 PUUTARHAN KEVÄT
Parkanon opintotalo epäsäännöllisesti to 18.00-19.30 Hannele Kortesoja
24.3.-28.4.2016 Kurssimaksu 25 €
Oppitunteja 12 Pihansuunnittelun
ensiaskelia; pihan eri toiminnot, pihan
tunnelma, maaston muotoilu ja kulkuväylät, kasvualustat ja kasvivalinnat,
kasvien istutus ja leikkaus, kevään
hyötykasvit; kylvöt ja istutukset, kasvihuone ja ruukkupuutarha.

8102104 LASTEN KOKKIKERHO
Parkanon opintotalo to 17.00-19.30
Anna Mäkelä 14.1.-4.2.2016
Kurssimaksu 45 € Oppitunteja 12
Tutustutaan ruoanvalmistuksen maailmaan tekemällä helppoja ruokia,
leivonnaisia ja välipaloja. Ensimmäisellä kerralla osallistujat voivat esittää
toiveita mitä haluaisivat kurssilla tehdä. Kurssin hintaan sisältyy maksu
perusraaka-aineista (20€).
1101105k YHTEISSOITTO
AIKUISILLE
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto ma
19.00-19.30 Serafiina Kämi 11.1.11.4.2016 Kurssimaksu 25 €

KIHNIÖ
1104206 ENTISÖINTI
JA VERHOILU

Kihniön yhtenäiskoulu la-su 9.00-14.30
Päivi Hieta 23.1.-7.2.2016 Kurssimaksu
30 € Oppitunteja 28 Kunnosta omat
huonekalut uuteen uskoon. Ohessa tulevat tutuiksi erilaiset työkalut, pintakäsittely- ja verhoilumateriaalit. Aiempaa
kokemusta puun käsittelystä ei tarvita.
Opettajalta voi ostaa mm. hiontapaperit
ja liiman. Tule tutustumaan entisöinnin
ja verhoilun kiehtovaan maailmaan.
Kurssi la-su 23.-24.1. ja 6.-7.2. Lisätiedustelut Päivi/ p.050 5929132, paivi.
hieta(at)wanhavakka.net.

1104207 OMPELUPAJA

Kihniön yhtenäiskoulu ti 17.30-20.00
Anne Vaviolahti 12.1.-16.2.2016
Kurssimaksu 25 € Oppitunteja 18
Kurssilla voi tuunata vanhasta uutta,
korjausommella, ommella helppoja
vaatteita ym. Lisäksi tutustutaan saumurin käyttöön.

1203201k KÄYTÄNNÖLLISTÄ
ENGLANTIA

Kihniön yhtenäiskoulu ke 18.30-20.00
Seija Virkkala 13.1.-6.4.2016 Kurssimaksu 30 € Oppitunteja 24 Tule
vireyttämään ja syventämään uinuvaa
englanninkielen taitoasi. Keskitytään
kielen soveltamiseen käytännön tilanteissa, kuten kirjeiden kirjoittamisessa,
arkisissa keskusteluissa, tiedonhaussa
internetista ja viihteen parissa. Kurssin
vaikeusaste ja sanaston aihepiirit määräytyvät osallistujien perusteella.

KANKAANPÄÄ
1104332 JOKANAISEN
KÄSITYÖKURSSI
Taitokeskus Kankaanpää ti 18.0020.30 Anja Rosenberg 12.1.-5.4.2016
Kurssimaksu 40 € Oppitunteja 36
Tee uutta, tuunaa, kierrätä tai valmista perinnekäsityö. Päiväkurssilla
Sinulla on mahdollisuus palata perinteisiin työtapoihin uudistetusti soveltaen. Voit opetella koukkuneulan
käyttöä, tehdä mattoa tilkkuillen valmiiseen pohjaan tai ommella tilkuista
matto, myös kengänkorkotekniikalla.
Kirjovirkkaus, makramee- ym. tekniikat päivitetään. Virkatut matot ja korit
voivat tämän kurssin jälkeen löytyä
uudesta sisustuksestasi!

sasky.fi/petaja
1104315k NÄPPÄRÄ SENIORI
Käsityötupa Keltainen talo. Aloitus
poikkeuksellisesti ti 12.1. klo 10. ke
12.00-14.30 Eri opettajia, vastuuopettaja Marita Mustakoski 13.1.-6.4.2016
Kurssimaksu 40 € Oppitunteja 36
Näppärä-senioreissa jatkuu tutustumuinen uusiin kädentaitojen osaalueisiin. Vuosi koostuu neljästä
erilaisesta opintokokonaisuudesta,
joista yksi painottuu kuvataiteisiin tai
muotoiluun. Tänä vuonna vuorossa
on betonitöitä, huovutusta, mosaiikkia, kuvataidetta. Kiinnostuksen
mukaan tehdään opintomatka. Kurssi
on suunnattu erityisesti työelämästä
pois jääneille, pohjavaatimuksia ei
ole. Riittää vain kokeilemisen halu ja
innostunut mieli. Kurssi sopii myös
vasta-alkajille. Materiaalimaksu peritään erikseen.
1104333 GARDEN MOSAICS
Rantala, joka toinen viikko
la 10:00-14:45 Leila Lepistö 9.1.19.3.2016 Kurssimaksu 40 € Oppitunteja 36 Kurssilla valmistetaan
puutarhaan uutta ilmettä kesäksi.
Opitaan mosaiikin yhdistämistä sementille sekä sementin muita koristelutapoja.Tutustutaan vapaaseen
roomalaiseen ja näyttävään venetsialaseen tekniikkaan. 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.
1104343 LUOVAA KIRJANSIDONTAA: PITKÄPISTOSIDOS
Keltainen talo 2. krs pe 17.30-20.00
la-su 09.30-16.30 Tarja Rajakangas
29.-31.1.2016 Kurssimaksu 30 €
Oppitunteja 21 Pitkäpistosidoksia
voidaan tehdä keskiaikaisen mallin
mukaan tai sovelletaan sidos omaan
makuun sopivaksi. Näissä liimattomissa sidoksissa on taipuisat ja kevyet kannet pergamentista, nahasta,
huovasta tai akvarellikartongista.
Kirjan selässä näkyy koristeellinen
ompelu, jossa piilee sidoksen viehätys. Useita ompelumalleja. Kuvat ja
ohjeet: www.kirjatar.fi
1104344 KORISTEMAALAUS
Valtti-paja la-su 10:00-14.45 Päivi
Hieta 5.-20.3.2016 Kurssimaksu 30
€ Oppitunteja 24 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 5.-6.3. ja 19.-20.3.

1104345 VÄÄNNETÄÄN PAJUSTA
Keltainen talo pe 18.00-20.30 la
10.00-15.00 Kurssi pidetään pe-la
15.-16.4. ja 22.-23.4. Elisa Niemi
Kurssimaksu 25 € Oppitunteja 18
Opetellaan perustekniikoita ja punomaan itsekerätystä pajusta käyttö-ja
koriste-esineitä kuten kransseja,
amppeleita, köynnöstukija ja pieniä
koreja. Ilmottautuneille lähetetään
noin 2 viikkoa ennen kurssin alkua
pajunkeräysohjeet ja työvälineet.
1104353k KANKAANPÄÄN
TERHOKERHO
Sydäntupa Joka toinen viikko
to 14:00-16:30 (huomaa uusi aika)
Tanja Pajala 14.1.-7.4.2016 Oppitunteja 21 Terhokerho on maksuton
ja kaikille avoin. Voi tulla yksin,
yhdessä perheen tai vaikka kummitai lastenlasten kanssa. Kerhossa
askarrellaan, jutellaan, leikitään ja
kahvitellaan. Tutustutaan uusiin ihmisiin ja rakennetaan siltaa sukupolvien
välille. Yhteistyössä Petäjä-opisto,
SPR ja MLL Kankaanpää
1104354 HOPEAKORUT
Pohjanlinnan koulun teknisen työn
luokka pe 17.30-20.45 la 10.00-16.30
Vladimir Niappi 29.1.-27.2.2016
Kurssimaksu 52 € Oppitunteja 36
Kurssilla valmistetaan koruja käyttämällä perinteisiä kultasepän työkaluja sekä työmenetelmiä, kuten
sahaaminen, juottaminen, taonta,
metallinpakotus, kivenistutus ja ym.
Kaikki työvälineet löytyy opettajalta.
Kurssimaksu sisältää työkalu- ja
laitevuokran. Kurssi pidetään pe-la
29.-30.1., 12.-13.2. ja 26.-27.2. Uudet
kurssilaiset tervetulleita mukaan!
1104355 ENCAUSTIC ARTTYÖPAJA
Keltainen talo 2. krs la 10.00-16.30
Anne Siltanen 20.2.2016 Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 8 Encaustic Art
eli vahamaalaus on hyvin vanha taidemuoto. Jo muinaiset kreikkalaiset,
roomalaiset ja egyptiläiset käyttivät
mehiläisvahaa materiaalinaan maalatakseen kuvia mm. puualustalle tai
vaikkapa muumioiden kääreisiin. Kun
mehiläisvahaa kuumennetaan, se
sulaa ja sulaa vahaa voidaan käyttää
maalina. Encaustic Art on on niin
helppoa oppia, että jokainen saa onnistumisen tunteen jo ensimmäisessä
harjoituksessa, vaikka ei olisi minkäänlaista aiempaa kokemusta maalaamisesta tai piirtämisestä! Teemana
Styluksen käyttö ja mandalat. Opettaja tuo maalausvälineitä yhteiskäyttöön ja halutessasi voit myös ostaa
kurssin aikana encaustic-tarvikkeita.
3401311k TIETOTUPA
Keltaisen talon Mikroluokka to 12:1015:10 Minna Salmi 14.1.-7.4.2016
Käyttömaksu 2 € / kerta Oppitunteja
48 Tietotuvalla saa apua ja neuvontaa erilaisiin tietotekniikkaongelmiin.
Tule kertaamaan opittuja asioita tai
tekemään omia juttuja. UUTTA: Voit
nyt varata henkilökohtaista opastusta
kello 14-15 välisenä aikana.

3401312 DIGIKUVAUKSEN
PERUSTEET
Keltaisen talon Mikroluokka ma
18:00-20:30 Olli Ruohomäki 11.1.1.2.2016 Kurssimaksu 25 € Oppitunteja 16 Käytännöllinen peruskurssi
kaikille, jotka haluavat rauhassa opetella kuvaamaan kännykällä, tabletilla
tai pokkarilla. Ruuvataan asetuksia,
etsitään säätimiä ja tutkitaan valikoita. Harjoitellaan kameraotteita ja
salaman hallintaa, puhutaan akuista
ja muistikorteista, katsotaan miten
kuvat siirretään pilveen ja koneelle.
Lisäksi juttua kuvien organisoinnista,
tulostamisesta, tulostuspalveluista ja
kuvakirjoista. Tuokaa omia kameroita
ja muistakaa ladata akut täyteen.
1103303 LASTEN TAIDEVIIKKO,
7-12 -VUOTIAAT
Keltainen talo 2. krs ma-to 10:4514.15 pe 10.45-13:30 Leena Järvinen
6.-10.6.2016 Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 19 Piirretään, maalataan ja
rakennellaan matkaten mielikuvitusmaassa. Sään salliessa myös ulkona.
Ota eväät mukaan. Tervetuloa!
7198302 METSÄSTÄJÄNTUTKINTOKURSSI B
Niinisalo, varuskuntakerho Epäsäännöllisesti ma 18.00-20.30 Pentti Vanhahonko 8.2.-14.3.2016 Kurssimaksu
25 € Oppitunteja 18 Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi.
8301301k KUNTOLIIKUNTA
Korvaluoman kylätalo Kuhilas, to
18.00-18.45 Sari Sammatti 14.1.14.4.2016 Kurssimaksu 25 € Oppitunteja 12 Kurssi tarjoaa perusliikuntaa musiikin tahtiin ja helppoja
venytyksiä. Erilaisilla välineillä saadaan tunneille vaihtelua. Ota mukaan
oma alusta. Ryhmä siirtyy Niinisalon
koulun remontin ajaksi Kuhilaaseen.
Kotiinpaluun ajankohdasta kerrotaan
heti kun se varmistuu.

HONKAJOKI
1201401k SUOMEN KIELEN
ALKEISKURSSI
Lukio/yhteiskoulu pe 17.30-19 Nikolay Karpov 15.1.-15.4.2016 Kurssimaksu 30 € Oppitunteja 24 Oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
8301402k IKÄIHMISTEN
KUNTOJUMPPA
Honkala to 16:15-17:00 Sari Heinola
14.1.-7.4.2016 Kurssimaksu 25 €
Oppitunteja 12 Kuntojumppaa uuden
vetäjän voimin. Kokoontumispäivä ja
kellonaika muuttuivat salivuoron ja
vetäjän aikataulun vuoksi.
9301403k KAHVAKUULAILUA
HONKALASSA
Honkala to 17:15-18:00
Sari Heinola 14.1.-7.4.2016 Kurssimaksu 25 € Oppitunteja 12 Monipuolista treeniä kahvakuulalla. Ohjaaja
neuvoo hyviä liikkeitä ja miten painojen kanssa on turvallista toimia. Ota
mukaan oma kuula. Vähäväkiselle on
sopiva 2 kg ja kuntoilijalle 6-8 kg.

POMARKKU
1104512 PAJUA JA ROTTINKIA
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
Epäsäännöllisesti la 10:00-15:00 Leila Lepistö 2.4.-9.4.2016 Kurssimaksu
15 € Oppitunteja 9 Valmistamme
pajusta pienen torvimaisen kukkaamppelin. 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 13:00-15:15
3401503k DIGIPAJA
Pomarkun kunnantalo ma 12:1516:00 Minna Salmi 11.1.-15.2.2016
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 DVDlevyjä. Ei kurssimaksua.
3401504 WINDOWS 10
PERUSTEET
Pomarkun yläaste/lukio, atk-lk.
ti 16:30-18:00 Minna Salmi 12.1.9.2.2016 Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 10 Tutustutaan uusimpaan
Windows-versioon, katsotaan mikä
on uutta, mikä muuttunut ja mistä
löytyy mikäkin. Puhutaan ja kokeillaan myös pilvipalveluita. Tämä on
BYOD-kurssi, eli suomeksi tuo oma
kone mukanasi.

KARVIA
1102705 KESÄTEATTERI KARVIA
Willelä su 17:00-19:30
Leena Koivula 7.2.-8.5.2016
Kurssimaksu 40 € Oppitunteja 36
Kesäteatteriryhmä valmistaa esityksen Karvian kesäteatteriin kesäksi
2016. Vanhat ja uudet näyttelijät ottakaa rohkeasti yhteyttä jo syksyllä,
jotta etsitään ryhmälle sopiva näytelmä niin, että kaikki halukkaat pääsisivät mukaan. Harjoitukset aloitetaan
tammikuulla.Ensi-ilta juhannuksen
jälkeen 2016 Kesäteatteri toteutetaan
yhteistyössä Karvian Teatteriyhdistyksen kanssa.
KANKAANPÄÄN TOIMISTO
avoinna 4.1. alkaen ma-pe klo 9-15
Keltainen talo, Keskuskatu 41

puh. 044 5800 520

PARKANON TOIMISTO
avoinna 4.1. alkaen ma-pe klo 9-15
Opintotalo, Sepänkatu 4

puh. 044 045 5510

Sähköposti: petaja(at)sasky.fi
Nettisivu: sasky.fi/petaja
Viereisellä koodilla
löydät kätevästi koko
kurssitarjontamme:
aikataulut, muutokset  
ja ilmoittautumisen

