1101501 PELIMANNIPIIRI
Pomarkun yläaste, musiikkiluokka
ti 17.00-18.30 Henry Raukola
4.9.-27.11.2018 / 8.1.-8.4.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26
Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhat pelimannimusiikin harrastajat ja yhdessä musisoinnista kiinnostuneet.
1101502 UKULELERYHMÄ
Pomarkun kirkonkylän koulun musiikkilk.
ke 15.30-17.00 Jari Hiltunen
5.9.-29.11.2017 / 9.1.-10.4.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26
Ukulele on halpa hankkia, helppo oppia ja älyttömän hauska soittaa. Ei voi parempaa olla.
Ryhmään ovat tervetulleita niin ala- kuin yläkoulun lapset ja nuoret kuin aikuisetkin.
1101504 SUJUVA FLOUTILA
- PUHEMUSIIKIN 101
Uusi kurssi! la 13.00-15.00 17.11.2018
Ei kurssimaksua Oppitunteja 4
Puhemusiikki ja kuinka se tehdään, eli asiaa
rap-lyriikan kirjoittamisesta. Tuo omia tekstejä,
kirjoita kurssilla tai kuuntele takarivissä ja ota
niksit myöhemmin haltuun. Kirjoittamisen lisäksi paneudutaan tekstin rytmiin (flow) ja tapoihin sovittaa teksti musiikkiin. Matkaoppaana kurssilla toimii pitkän linjan puhemuusikko Tarkka-a.
1103501 KUVATAIDEKOULU PISAMA
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
ti 15.30-17.00 Harri Rauhaniemi
14.8.-27.11.2018 8.1.-23.4.2019
Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30 / 30
Opetus tapahtuu taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Tänä vuonna tutkitaan taidekuvia ja keskustellaan niistä. Kehitetään omaa kuvallista työskentelyä ja tutustutaan myös paikalliseen kulttuuriin. Materiaalit
sisältyvät kurssimaksuun. Uusia oppilaita mahtuu mukaan.
1103502 TIISTAI-ATELJEE
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
ti 18.00-20.15 Harri Rauhaniemi
4.9.-27.11.2018 / 8.1.-9.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39
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!
1103507 GRAFIIKAN PAJA
Hyvinvointikeskus Rinnetupa ke 16.30-19.00
Anna Halls 31.10.-5.12.2018
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18
Grafiikan opetus käynnistyy Pomarkussa loppusyksyn lyhytkurssilla. Tehdään linokaiverrusta, ja jos joku haluaa, voidaan tehdä myös
kuparilevylle kuivaneulaa. Materiaalimaksu
käytön mukaan.
1104501 PUUTYÖT JA ENTISÖINTI
Pomarkun teknisen työnlk. to 18.00-20.15
Timo Kytölaakso 6.9.-29.11.2018
10.1.-11.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39
Kurssilla valmistetaan pienimuotoisia puutöitä
omien ja ohjaajan suunnitelmien mukaan. Perehdytään huonekalujen entisöinnin eri työvaiheisiin kurssilaisten toiveiden mukaisesti.

1104503 TIKKUIITAT
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
Joka toinen viikko to 14.30-17.00
Leila Lepistö 6.9.-29.11.2018 / 10.1.-4.4.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 21 / 21
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 - kuvioiden kohdistaminen on kivaa puuhaa. Uutuutena klipsudesign ja silmäpakodesign.
1104504 HONKAKOSKEN KUDONTA
Honkakosken koulu ti 14.00-16.30
Tanja Pajala 4.9.-27.11.2018 / 8.1.-9.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39
Kurssilla suunnitellaan yhdessä ja toteutetaan
monipuolisia kodin sisustustekstiilejä.
1104505 KIRKONKYLÄN KUDONTA
Pomarkun yläaste/lukio ma 15.00-17.15
Tanja Pajala 3.9.-26.11.2018 / 7.1.-8.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39
Kerrataan aluksi kangaspuiden käyttöä - loimen luontia, kankaan rakentamista ja perussidoksia. Kudottavat kankaat suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa.
1104506 SYYSLOMAN PUUHAPAJA
Uusi kurssi! Hyvinvointikeskus Rinnetupa
ma-pe 10:00-14:00 Leila Leinonen
22.-26.10.2018
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 20
Monenmoista puuhaa syyslomaviikolle, kun
vanhemmat on töissä ja itse kaipaa mukavaa
tekemistä. Askarrellaan, piirrellään ja tehdään
tarinoita. Tarkoitettu 6-12-vuotiaille. Voi tuoda
omat eväät tai osallistua ruokailuun vastapäisessä vanhainkodissa.
1104507 POMARKUN SAVIPAJA
Uusi kurssi! Opintosetelikurssi!
Hyvinvointikeskus Rinnetupa
to 18.00-20.30 Anne Siltanen
6.9.-29.11.2018 / 10.1.-11.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39
Tervetuloa harrastamaan savitöitä. Inspiroidutaan luonnonaiheista; esim. eläimistä ja kukista. Voit myös valmistaa savesta taidetöitä,
veistoksia, astioita, lyhtyjä ja ruukkuja. Voit
tehdä töitä opettajan aiheiden pohjalta tai omia
aiheita toteuttaen. Savenrakennustekniikat tulevat kurssilla tutuiksi sekä saven pintakoristelut ja lasitukset. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta savitöistä vain kiinnostus aiheesta riittää. Kokoonnutaan Pomarkun uudessa hyvinvointikeskuksessa, vanhainkotia vastapäätä.
1104508 TUNNELMAVALOA PIMEÄÄN
Uusi kurssi! Hyvinvointikeskus Rinnetupa
pe 18.00-19.30 la 10.00-14.00
Leila Leinonen 9.11.-24.11.2018
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 10
Tule valmistamaan itselle tai lahjaksi tunnelmallinen paperinaruvalaisin pimeitä syysiltoja
ja joulua piristämään. Voit tehdä lahjapaketin,
pyramidin, pallon tai valoketjun. Kurssilla valmistetaan aihiot, koristellaan ne ja lisätään lopuksi ledivalot. Materiaalit voit hankkia itse tai
ostaa ohjaajalta. Tervetuloa joulumieltä hakemaan! pe 9.11. klo 18.00-19.30 Info + tehdään
jotain pientä. la 17.11. klo 10.00-14.00 valmistus la 24.11. klo 10.00-12.30 purku ja viimeistelyt

Parkanon toimisto
Keskuskatu 1 2. krs
39700 Parkano
avoinna ma-pe 9-15
puh. 044 045 5510
kaija.haapamaki(at)sasky.fi

Kankaanpään toimisto
Keskuskatu 41
38700 Kankaanpää
avoinna ma-pe klo 9-15
puh. 044 5800 520
tuula.luoma(at)sasky.fi

1104502 KÄSITYÖTUOKIO
Tuunajärvi, Monitoimitalo ke 9.30-12.00
Leila Lepistö 5.9.-28.11.2018 / 9.1.-10.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 36 / 39
Kokoonnutaan ompeluseurojen tyyliin tekemään erilaisia käsitöitä. Neulotaan, virkataan,
ommellaan, tildataan, korjataan vanhaa ja kierrätetään. Materiaalina myös kahvipussit.
1104509 ENKELIKURSSI /
ADVENTTIAJAN KORISTE
Uusi kurssi! Hyvinvointikeskus Rinnetupa
pe 18.00-20.30 Leila Leinonen 30.11.2018
Kurssimaksu 10 € Oppitunteja 3
Tule askartelemaan itselle tai lahjaksi kaunis
ja tunnelmallinen enkelikoriste. Tehdään valmiisiin pää ja käsiaihioihin mekot kauniista
kankaasta, pitsistä tai paperista. Ohjaajalta
löytyy materiaalit, mutta voit myös tuoda omia
koristeita, kankaita, pitsejä ja nauhoja sekä ledivalot mukanasi. Lisäksi voidaan tehdä ajan
salliessa paperista taiteltu kaunis adventtitähti
ikkunaan.
1104511 SLIME – TEE ITSE LIMAA
Hyvinvointikeskus Rinnetupa su 12.00-14.15
Anna Turunen 16.9.2018
Kurssimaksu 10 € Oppitunteja 3
Voi MaaLima! Kokeillaan erilaisten limojen valmistamista. Tehdään limoista maailmoja yhdistämällä limaan esimerkiksi jokin tunne tai
vaikka toive. Työstetään lima eri materiaalien
avulla tasolle tai muulle pinnalle, jolloin syntyy
MaaLima! Minkälainen sinun MaaLimasi voisi
olla? Tule kokeilemaan!
1104512 LASI- JA HOPEAPAJA
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk.
la 13.30-15.45 Leila Lepistö
8.9.-4.11.2018 / 12.1.-23.3.2019
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 15 / 18
Tehdään 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!
1206501 VENÄJÄN ALKEIDEN
JATKOKURSSI
Pomarkun yläaste/lukio ma 17.00-18.30
Galina Luosalo 3.9.-26.11.2018 / 7.1.-8.4.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 26
Jatkamme Saljut 1 -kirjaa kappaleesta 10,
alussa nopea kertaus. Kurssilla jatkamme tutustumista venäläiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon. Opimme uusia rakenteita ja sanastoa sekä harjoittelemme käytännön puhetilanteita. Kurssi sopii noin 2 vuoden ajan venäjää opiskelleille.
9999501 PELIT SEKAISIN
Hyvinvointikeskus Rinnetupa la 11.00-14.30
Emilia Jokinen 29.9.-13.10.2018
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 8
Mitä jos Super Mario seikkailisi Minecraftin
maailmassa? Mitä jos Afrikan tähden rosvo
ryöstelisikin Pokemoneja? Nyt saat päättää
itse: halusit sitten sekoitella pelejä tai luoda
kokonaan uutta. Tällä kurssilla tehdään pienoismallina oma pelimaailma hahmoineen
mm. polymeerimassasta. Lisäksi luvassa digitarinoita, etsintäkuulutuksia ja erään kadonneen pelihahmon arvoitus.

