1104405K POSLIININMAALAUS
1103402K PISAMAKUVATAIDEKOULU A
Honkajoen lukio, kuvaamataitolk. ma
13:45-15:15 Pia Haapala-Rauhaniemi 8.1.30.4.2018 Kurssimaksu 53 € 30 t Opetus
taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan.

1103403K PISAMA
-KUVATAIDEKOULU B
Honkajoen lukio, kuvaamataitolk. ma
13:45-15:15 Harri Rauhaniemi 8.1.30.4.2018 Kurssimaksu 53 € 30 t Opetus
taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan

1103404K PISAMAKUVATAIDEKOULU, PAJA

Honkajoen lukio to 17:30-20:30 Heljä Jalaja 11.1.-19.4.2018 Kurssimaksu 50 € 52 t
Posliininmaalauksen harrastuspiiri jatkuu
uuden opettajan johdolla. Tervetuloa jatkamaan tai aloittamaan aivan alkeista.

1104406K TAIDELASIPAJA
Puutyötilat, Honkalanmäki Joka toinen
viikko ma 17:00-21:00 Leila Lepistö 8.1.9.4.2018 Kurssimaksu 42 € 35 t Tällä jatkokurssilla tutustumme kuparifolio-, lyijykisko-, lasinsulatus-, etsaus-, ja kaiverrustekniikoihin. Mosaiikki on oma mielenkiintoinen maailmansa. Valokuvat lasille on
kiva tapa saada muistot lasille. Kurssi sopii
sekä aloittelijoille että konkareille. Kierrätys
onnistuu lasissa myöskin mainiosti.

1104407K TIKKUIIRAT

Honkajoen lukio, kuvaamataitolk. ma
15:15-17:30 Mirva Valkama 8.1.-30.4.2018
Kurssimaksu 67 € 45 t Opetus taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan.

1104401K KANKURIEN KUDONTA
Honkajoen kauppakulma ke 18:00-20:30
Tanja Pajala 10.1.-11.4.2018 Kurssimaksu
42 € 39 t Tehdään kangaspuilla erilaisia
tekstiilejä kotiin kurssilaisten toiveiden ja
tarpeiden mukaan. Touhu jatkuu uuden
opettajan ohjauksessa.

1104402K LAUHALAN KUDONTA
Lauhala ent. Interkorin toimistotilat ti
17.00-19.30 Soile Luoma 9.1.-10.4.2018
Kurssimaksu 42 € 39 t Tule, opi innostu ja
inspiroidu omin käsin tehdyistä kodin tekstiileistä. Värein, sidoksin ja materiaalein sinulla on suuri maailma auki.

1104403K VIRIKE- JA
ASKARTELUPIIRI
Hoivakoti Villa Rauhala ke 12:00-14.15
Raija Kärri 10.1.-11.4.2018 Kurssimaksu
50 € 39 t Monenlaista virikettä ja tekemistä
tässä keskiviikon iltapäivään.

1104404k OMPELU
Honkajoen lukio ti 18:00-20:30 Aino Jönkkäri 9.1.-10.4.2018 Kurssimaksu 42 € 39 t
Opiskellaan mittojen ottamista, kaavojen
piirtämistä ja vaatteiden kuosittelua. Tutuiksi tulevat myös kankaan valinta, leikkaus ja ompelu. Perehdytään ompelu- ja
saumauskoneiden sekä muiden tarvittavien työvälineiden käyttöön. Voit esittää
toiveita tehtävistä töistä kurssin opettajalle.
Ota ensimmäiselle kerralle mukaan sakset, mittanaua ja muistiinpanovälineet
sekä mahdollisesti hankkimasi materiaalit.

Honkala Joka toinen viikko ti 14:00-16:15
Leila Lepistö 16.1.-10.4.2018 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. Myöskin kahvipussit ovat mukana. Uutuutena kirjoklipsuilu ja
silmäpakodesign!

1104409 OMMELLAAN
ELÄINHAHMOJA
Uusi kurssi! Honkajoen lukio Epäsäännöllisesti ke 18:00-20:30 Leila Leinonen 31.1.21.2.2018 Kurssimaksu 16 € 9 t
Monella on kaapit täynnä vanhoja kankaita, farkkuja, sammareita, nappeja ja
nauhoja, Nyt niistä pääsee tekemään
eläinhahmoja leluiksi, koristeiksi tai vaikka
oventoppareiksi. Kolmen illan kurssilla
niille ehditään tehdä liikkuvat nivelet. Tuo
omat materiaalisi, ompelutarvikkeet ja ompelukoneesi. Ohjaajalta löytyy tarvittavat
kaavat, vanut, hiekat ja muitakin tarvikkeita. Voit olla vasta-alkaja tai kokenut ompelija. Tehdään kurssista yhdessä mukava
ja hauska. Ei kokoontumista 14.2.

1104408K PUU- JA
METALLITYÖT
Puutyötilat, Honkalanmäki ke 18:00-21:00
Raimo Saarinen 10.1.-11.4.2018 Kurssimaksu 50 € 52 t Honkalanmäen puutyöpiiri
tulee taas tarjontaan uuden vetäjän ohjauksessa.

8301401K JOOGARYHMÄ
Kellonaika muuttunut! Puukoulu to 18.4520.15 Jouni Mäkelä 11.1.-3.5.2018 Kurssimaksu 32 € 30 t Joogaharjoitukset jatkuvat
Honkajoella tutun vetäjän ohjauksessa.
Huomaa pidennetty kevätkausi.

8301402K IKÄIHMISTEN
KUNTOJUMPPA
Honkala to 16:15-17:00 Sari Heinola 11.1.3.5.2018 Kurssimaksu 27 € 15 t Kuntojumpasta tuli semmoista palautetta, että sitä
pitää ehdottomasti saada lisää. Tässäpä
teille.

8301403K KAHVAKUULAILUA
HONKALASSA
Honkala to 17:15-18:00 Sari Heinola 11.1.3.5.2018 Kurssimaksu 27 € 15 t Kahvakuulalla saa monipuolista treeniä. Ohjaaja
neuvoo hyviä liikkeitä ja miten painojen
kanssa on turvallista toimia. Ota mukaan
oma kuula.
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1104410 RISUISTA ON MONEKSI
Uusi kurssi! Honkajoen lukio to 18:0020:30 Leila Leinonen 12.4.-12.4.2018
Kurssimaksu 16 € 3 t Tule tekemään koivunrisuista pitkäikäisiä koristeita kotiin ja
puutarhaan. Opetellaan perustekniikat ja
tehdään erilaisia muotoja, mm. lintuja, palloja, perhosia ja sydämiä sekä risuluutia.
Ota mukaasi oksasakset ja sivuleikkurit
sekä mukavat työhanskat. Voit tuoda mukanasi omia koivunrisuja ja sidontaan
ohutta ruskeaa rautalankaa. Myös ohjaaja
tuo mukanaan risuja ja häneltä voit ostaa
sidontalankaa. Tervetuloa mukavalle iltakurssille.

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





Syksyllä alkaneet kurssit jatkuvat 8.1.
alkavalla viikolla eli viikolla 2.
Kevätkautemme on viidentoista viikon
mittainen taiteen perusopetuksessa
sekä liikunta- ja terveyskursseilla
Muilla kursseilla kevätkausi on kolmentoista viikon mittainen.
Jos olet ilmoittautunut kurssille jo syksyllä, ei kevätkaudelle tarvitse erikseen
ilmoittautua.
Jos olet ollut mukana syksyllä, mutta et
halua jatkaa enää kevätkaudella,
muista peruuttaa ilmoittautumisesi,
jotta säästyt kevään kurssimaksulta.
Peruuttaminen on tehtävä toimistoon,
ei siis opettajalle.
Kurssitiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa https://opistopalvelut.fi/petaja.
Voit myös ilmoittautua soittamalla tai
poikkeamalla toimistoomme (avoinna
ma-pe 9-15)
Emme valitettavasti voi huomioida puhelinvastaajaan, sähköpostiin tai Facebookiin jätettyjä ilmoittautumisia.
Ennen kurssin alkamispäivää kahdeksankymmentä vuotta täyttäneet ovat
edelleen vapautettu kurssimaksuista.

