1101501K PELIMANNIPIIRI
Pomarkun yläaste, musiikkiluokka ti 17:0018:30 Henry Raukola 8.1.-8.4.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 26
Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhat pelimannimusiikin harrastajat ja yhdessä musisoinnista kiinnostuneet.
1101502K UKULELERYHMÄ
Pomarkun kirkonkylän koulun musiikkilk. ke
15:30-17:00 Jari Hiltunen 9.1.-10.4.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 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.
1103501k PISAMA-KUVATAIDEKOULU
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk. ti 15:3017:00 Harri Rauhaniemi 8.1.-23.4.2019 Kurssimaksu 53 € Oppitunteja 30. Opetus tapahtuu
taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman
mukaan. Tänä vuonna tutkitaan taidekuvia ja
keskustellaan niistä. Kehitetään omaa kuvallista työskentelyä ja tutustutaan myös paikalliseen kultuuriin. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. Uusia oppilaita mahtuu mukaan. Ilmoittaudu toimistoon puh. 044-5800 520
1103502K TIISTAI-ATELJEE
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk. ti 18:0020:15 Harri Rauhaniemi 8.1.-9.4.2019 Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 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!
1103508 GRAFIIKAN PAJA
Hyvinvointikeskus Rinnetupa la 12:00-16:00
Mirva Valkama 19.1.-9.2.2019
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 20
Tule kokeilemaan ja aloittamaan uusi harrastus. Opetellaan linokaiverrusta neljän lautantain lyhytkurssilla. Halutessa voi kokeilla myös
kuivaneulalla kuparilevylle. Vedostaa voi lusikalla tai prässillä. Materiaalimaksu käytön mukaan.
1104501K PUUTYÖT JA ENTISÖINTI
Pomarkun teknisen työnlk. to 18:00-20:15
Timo Kytölaakso 10.1.-11.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 39
Kurssilla valmistetaan pienimuotoisia puutöitä
omien ja ohjaajan suunnitelmien mukaan. Perehdytään huonekalujen entisöinnin eri työvaiheisiin kurssilaisten toiveiden mukaisesti.
1104502K KÄSITYÖTUOKIO
Tuunajärvi, Monitoimitalo ke 9:30-12:00
Leila Lepistö 9.1.-10.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 39
Kokoonnutaan ompeluseurojen tyyliin tekemään erilaisia käsitöitä. Neulotaan, virkataan,
ommellaan, tildataan, korjataan vanhaa ja kierrätetään. Materiaalina myös kahvipussit.
1104503K TIKKUIITAT
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk. Joka toinen viikko to 14.30-17.00
Leila Lepistö 10.1.-4.4.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 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.
1104504K HONKAKOSKEN KUDONTA
Honkakosken koulu ti 14:00-16:30
Tanja Pajala 8.1.-9.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 39
Kurssilla suunnitellaan yhdessä ja toteutetaan
monipuolisia kodin sisustustekstiilejä.
1104505K KIRKONKYLÄN KUDONTA
Pomarkun yläaste/lukio ma 15:00-17:15
Tanja Pajala 7.1.-8.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 39
Kerrataan aluksi kangaspuiden käyttöä - loimen luontia, kankaan rakentamista ja perussidoksia. Kudottavat kankaat suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa.
1104507K POMARKUN SAVIPAJA
Hyvinvointikeskus Rinnetupa to 17:00-19:30
Anne Siltanen 10.1.-11.4.2019
Kurssimaksu 42 € Oppitunteja 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 tarvi aikaisempaa kokemusta savitöistä vain kiinnostus aiheesta riittää. Kokoonnutaan Pomarkun uudessa hyvinvointikeskuksessa, vanhainkotia vastapäätä.
1104512K LASI- JA HOPEAPAJA
Pomarkun yläaste/lukio, kuvaamat.lk. la 13:3015:45 Leila Lepistö 12.1.-23.3.2019
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18
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!
1104513 MUOTOILUBETONI
Uusi kurssi! Hyvinvointikeskus Rinnetupa pe
17-21 la 10-14 su 10-14
Anne Siltanen 5.4.-7.4.2019
Kurssimaksu 20 € Oppitunteja 15
Uusi muotoilubetoni antaa mahdollisuuden
tehdä kevyitä kolmiulotteisia töitä. Muotoilubetoni on kestävämpää kuin muut betonit. Sitä
on helppo käsitellä kuin savea, mutta sitä ei
polteta. Voit valmistaa veistoksia ja taide-esineitä uudella tavalla. Mukaan tarvitset kanaverkkoa, styroksia ja polyuretaania. Ota myös
pöydälle suoja, essu sekä kertakäyttöhanskoja. Opettajalta voit hankkia muotoilubetonin
ja opettaja tuo muut tarvittavat työkalut mukanaan.

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

1104514 RISUISTA ON MONEKSI
Uusi kurssi! Hyvinvointikeskus Rinnetupa pe
17:00-19:30 la 10:00-15:30
Leila Leinonen 5.4.-6.4.2019
Kurssimaksu 15 € Oppitunteja 10
Tule oppimaan mukava kädentaito ja valmista
pitkäikäinen koriste tai tarve-esine terassille tai
puutarhaan. Opetellaan erilaisia muotoja,
kransseja, obeliskeja, lintuja, siiliä, sudenkorentoja, koreja, risuluutia ja ovimattoja. Tuo
omat tuoreet risut mukanasi. Iso jätesäkillinen
riittää n. kolmeen työhön. lajittele risut koon
mukaan valmiiksi nippuihin, se nopeuttaa työskentelyä. Ota mukaan essu, ohuet työhanskat,
oksasakset, sivuleikkurit ja kärkipihdit sekä
ohutta ruskeaa rautalankaa pari rullaa. Ota
mukaasi myös nauhoja ja koristeita sekä eväät
lauantaille. Tervetuloa risujen maailmaan!
1104515 KORUOMPELU
Hyvinvointikeskus Rinnetupa la 10:00-14:45
Leila Leinonen 2.2.-16.2.2019
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18
Herätellään henkiin entisajan kädentaito; koruommelkirjonta, mutta tehdään se uudella erikoisneulatekniikalla. Voit kirjoa taulun, tyynynpäällisen, koristeita vaatteisiin, laukkuihin, pöytäliinaan tai verhoihin. Tuo mukanasi kangas
(puuvilla, pellava, aida tms.) ja koruommel -ja
muliinilankoja sekä kuva-aiheet. Opettajalta
löytyy erikoisneulat. Tervetuloa kirjomaan!
1104516 BETONIA KORISTEIKSI
Hyvinvointikeskus Rinnetupa
pe 17:00-18:30 la 10:00-16:30
Leila Leinonen 16.3.-29.3.2019
Kurssimaksu 27 € Oppitunteja 18
Opetellaan betonin valamisen erilaisia tekniikoita. Tehdään ruukkuja, kynttilänjalkoja, sieniä, kastetaan betoniin erilaisia esineitä. Saat
tarkemmat ohjeet lähempänä kurssin alkua.
Tervetuloa mukavalle lyhytkurssille!
8301501 LATINOBIC
Uusi kurssi! Pomarkun monitoimihalli su
12:30-14:00 Tarja Nieminen 13.1.-5.5.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 30
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.
8301502 SELKÄYSTÄVÄLLINEN PILATES
Uusi kurssi! Pomarkun monitoimihalli su
14:30-16:00 Tarja Nieminen 13.1.-5.5.2019
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 30. Tunti etenee rauhallisesti ja sopii myös sinulle, jos on
ollut liikunnasta taukoa. Tunti ei sisällä hyppyjä. Alkulämmittelyssä herättelemme kehoamme rauhallisesti ja ohjatusti. Tunti sisältää
selkäystävällisen pilateksen elementtejä, jossa
turvallisesti teemme liikkeitä kehomme liikkuvuuden ja hallinnan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lopuksi rentoutus.

