1105502 LATINOBIC
1104503K KÄSITYÖTUOKIO
1101501K PELIMANNIPIIRI
Pomarkun yläaste, musiikkilk. ti 17:0018:30 Henry Raukola 9.1.-10.4.2018 Kurssimaksu 32 € 26 t Tervetuloa mukaan niin
uudet kuin vanhat pelimannimusiikin harrastajat ja yhdessä musisoinnista kiinnostuneet.

1101502K KARAOKEKURSSI
Pomarkun kirkonkylän koulun musiikkilk. ti
18:00-20:30 Kari Salminen 9.1.-10.4.2018
Kurssimaksu 42 € 39 t Opetellaan iskelmän, popin ja suomirokin klassikoita karaokelevyjen säestyksellä. Opastusta laulamiseen, esiintymiseen ja mikrofonitekniikkaan. Tämä on sen verran suosittu kurssi,
ettei ilmoittautumisessa kannata paljoa viivytellä.

Tuunajärvi, Monitoimitalo ke 9:30-12:00
Leila Lepistö 10.1.-11.4.2018 Kurssimaksu
42 € 39 t Kokoonnutaan ompeluserurojen
tyyliin tekemään erilaisia käsitöitä. Neulotaan, virkataan, ommellaan, tildataan, korjataan vanhaa ja kierrätetään. Materiaalina
myös kahvipussit.

1104504K PUUTYÖT
JA ENTISÖINTI
Pomarkun teknisen työnlk. to 18:00-21:00
Timo Kytölaakso 11.1.-12.4.2018 Kurssimaksu 50 € 52 t Kurssilla valmistetaan pienimuotoisia puutöitä omien ja ohjaajan
suunnitelmien mukaan. Perehdytään huonekalujen entisöinnin eri työvaiheisiin kurssilaisten toiveiden mukaisesti.

1104506K LASI- JA KORUPAJA
1101503K UKULELERYHMÄ
Pomarkun kirkonkylän koulun musiikkilk.
ke 15:30-17:00 Jari Hiltunen 10.1.11.4.2018 Kurssimaksu 32 € 26 t Ukulele
on halpa hankkia, helppo oppia ja älyttömän hauska soittaa. Ei voisi parempaa
olla. Ryhmään ovat tervetulleita niin alakuin yläkoulun lapset ja nuoret kuin myös
aikuisetkin.

1103501K PISAMAKUVATAIDEKOULU
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk. ti
15:30-17:00 Harri Rauhaniemi 9.1.24.4.2018 Kurssimaksu 53 € 30 t Opetus
opetussuunnitelman mukaan. Tarvikkeet
sisältyvät kurssimaksuun.

1103502K TIISTAI-ATELJEE
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk. ti
18:00-20:15 Harri Rauhaniemi 9.1.10.4.2018 Kurssimaksu 42 € 39 t Ateljee
tarjoaa omaa aikaa ja tilaa kehittää omaa
ilmaisua ja valitsemasi materiaalin hallintaa, esim. akvarelli, akryyli, keramiikka.
Voit kokeilla myös kollaasityöskentelyä.
Omat materiaalit mukaan, opettaja avustaa tarvittaessa hankinnoissa. Tervetuloa!

1104501K KIRKONKYLÄN
KUDONTA
Pomarkun vanha kansakoulu ma 15-17:15
Tanja Pajala 8.1.-16.4.2018 Kurssimaksu
42 € 39 t Kerrataan aluksi kangaspuiden
käyttöä - loimen luontia, kankaan rakentamista ja perussidoksia. Kudottavat kankaat
suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa.

1104502K HONKAKOSKEN
KUDONTA
Honkakosken koulu ti 14-16:30 Tanja Pajala 9.1.-10.4.2018 Kurssimaksu 42 € 39 t
Kurssilla suunnitellaan yhdessä ja toteutetaan monipuolisia kodin sisustustekstiilejä.

Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk. Joka
toinen viikko la 14:00-17:00 Leila Lepistö
20.1.-17.3.2018 Kurssimaksu 27 € 20 t Korupajassa teemme koruja lasista ja hopeasta. Lasissa tekniikkoina sulatus-, mosaiikki-, kuparifolio-, lyijykiskotekniikat ja kuvansiirtomenetelmät. isommat lasityöt
mahdollisia Hopeassa teemme lenkeistä
hopeaketjuja ja lusikkakoruja. Hopeasavessa on hienoja mahdollisuuksia. Kierrätyskoru uutuuksia seurailemme myöskin
ajan hengessä. Kaikki koruilemaan!

Uusi kurssi! Aloituspäivä muuttunut!
Pomarkun monitoimihalli Joka toinen
viikko su 15:00-16:30 Tarja Nieminen 7.1.18.3.2018 Kurssimaksu 27 € 12 t Tanssillista menoa lattarimusiikin tahdissa. Kurssi
tarjoaa mm. tanssin ja liikunnan iloa, lihaskunnon ja liikkuvuuden lisääntyessä. Sopii
aloittelijoille, kokemus karttuu kurssin edetessä. Tunnin lopuksi venyttelyt. Kurssilla
et tarvitse paria, sillä kyseessä ei ole paritanssikurssi. Sisäkengät (ei korkokengät)
ja vesipullo mukaan. Jalkineista saat tietoa
opettajalta kurssin alkaessa.

1206501K VENÄJÄN ALKEIDEN
JATKOKURSSI
Kellonaika muuttunut! Pomarkun yläaste/lukio ma 17:00-18:30 Galina Luosalo
8.1.-23.4.2018 Kurssimaksu 32 € 26 t Jatkamme Saljut 1 -kirjaa kappaleesta 7,
alussa nopea kertaus. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka osaavat jo kyrillisiä aakkosia.
Ei kokoontumista 15.1. ja 22.1.

3401502K TIETOTEKNIIKAN
JATKOKURSSI D
Pomarkun yläaste/lukio, atk-lk. ti 17:3019:00 Minna Salmi 9.1.-10.4.2018 Kurssimaksu 32 € 26 t Jatketaan aiheista liittyen
Windows 10, internet ja sähköposti. Suunnitellaan yhdessä kevään aiheet. Myös uudet kurssilaiset tervetulleita. Tuo mukana
oma läppärisi.

1104507K TIKKUIITAT
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk. Joka
toinen viikko to 14.30-17.00 Leila Lepistö
11.1.-12.4.2018 Kurssimaksu 32 € 21 t
Kokoonnutaan ompeluseurojen tyyliin erilaisia käsitöitä tehden. Siinä voi toteuttaa
itseään, oppia uutta ja tuntea onnistumisen
iloa. Ryhmässä neulotaan, virkataan, ommellaan, tildataan, korjataan vanhaa ja
kierrätetään. Myös kahvipussit ovat mukana - kuvioiden kohdistaminen on kivaa
puuhaa. Uutuutena klipsudesign ja silmäpakodesign.

1104508 HYVÄN MIELEN
AAMUPÄIVÄ
Uusi kurssi! Pomarkun yläaste/lukio to
11:30-13:00 Anne Siltanen 11.1.12.4.2018 Kurssimaksu 32 € 26 t Tervetuloa mukavaan aamupäivähetkeen kokeilemaan kaikenlaista uutta. Tehdään esim.
munankuorimosaikkia, kuumavahamaalausta, kokeillaan uutta materiaalia muotoilubetoni sekä kovetetaan kankaankovettimella. Välillä voimme uppoutua vaikkapa
aarrekartan tai sielunkartan syövereihin.
Lämpimästi tervetuloa mukaan rentoutumaan.

Parkanon toimisto
Keskuskatu 1 2. krs
39700 Parkano
avoinna ma-pe 9-15
puh. 044 045 5510

Kankaanpään toimisto
Keskuskatu 41
38700 Kankaanpää
avoinna ma-pe klo 9-15
puh. 044 5800 520

8302502 OLKAPÄÄSELKÄJUMPPA
Aloituspäivä muuttunut! Pomarkun monitoimihalli Joka toinen viikko su 17:0018:30 Tarja Nieminen 7.1.-18.3.2018 Kurssimaksu 27 € 12 t Olkapää-ja selkäjumpalla turvallista liikuntaa ja harjoituksia
koko keholle, keskittyen mm. olkapäihin ja
niiden toiminnallisuuden parantamiseen
sekä selän terveyttä ylläpitäviin liikkeisiin.
Alkulämmittelyn jälkeen lihaskunto-osuus,
tunnin päätteeksi venyttelyt sekä loppurentoutus. Jokainen jumppaa omin tavoittein,
sopii kuntoutujillekin. Oma jumppa-alusta
ja vesipullo mukaan. Kokoontumiset 7.1.
21.1. 4.2. 18.2. 4.3. 18.3.

OPISKELUINFO
Syksyllä alkaneet kurssit jatkuvat 8.1. alkavalla viikolla. Jos olet ilmoittautunut kurssille jo syksyllä, ei kevätkaudelle tarvitse
erikseen ilmoittautua. Jos et halua jatkaa
kurssilla kevätkaudella, peruuta ilmoittautumisesi toimistoon, niin säästyt kevään
kurssimaksulta. Kurssitiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa https://opistopalvelut.fi/petaja. Ilmoittautua voi myös soittamalla tai poikkeamalla toimistoomme
(avoinna ma-pe 9-15)

