Kurssit taitokeskuksissamme
kevätkaudella 2015
PÄÄSIÄINEN JA KEVÄISET
KORISTEET
TAITOKESKUS
HUITTINEN

Karpintie 24
32700 Huittinen
puh. (02) 569 094
huittinen@taitosatakunta.fi
avoinna: ma klo 11–18, ti
klo 9–17, ke 11–17

TAITOKESKUS
KANKAANPÄÄ

Jämintie 2
38700 Kankaanpää
puh. (02) 572 1417
kankaanpaa@
taitosatakunta.fi
avoinna: ma klo 9–17, ti klo
10 –18, ke–to 9–17

TAITOKESKUS
NOORMARKKU

Makkarakoskentie 1
29600 Noormarkku
puh. 044 3835085
noormarkku@
taitosatakunta.fi
avoinna: ma, ti klo 9–15,
ke–to klo 12–18

TAITOKESKUS
PORI

Itäpuisto 13
28100 Pori
puh. 044 383 5900
pori@taitosatakunta.fi
avoinna: ma–to klo 10–17

TAITOKESKUS
RAUMA

Lensunkatu 4
26100 Rauma
puh. (02) 824 1712
rauma@taitosatakunta.fi
avoinna: ma–to klo 9–17,
pe klo 9–14

TAITOKESKUS
SASTAMALA

Asemakatu 1
38210 Sastamala
puh. (03) 511 2128
sastamala@taitosatakunta.fi
avoinna: ma klo 9–18, ti –
to klo 9–17, pe klo 9–15

JÄRJESTÄMME
KURSSEJA
MYÖS
TILAUKSESTA

PUUTARHA, MÖKKEILY,
BETONI
JA LUONNONMATERIAALIT
Betonista voi valmistaa
monenlaista–ruuk kuja,
vateja, laattoja, puutarhakoristeita ja sitä voi kuvioida
mm. mosaiikeilla, pitseillä
ja kasvien lehdillä. Vanhoista virkatuista pitsiliinoista
voi valmistaa lumoavan
lyhdyn kastamalla sen
betonimassaan ja muotin
päällä kuivaamalla. Kurssille kannattaa hankkia oma
säkki
S30-valmisbetonia.
Tawashit ovat japanilaisperäisiä pesimiä, joita virkkaa
nopeasti pellavalangasta.
Valmista Tawashejä mökkituliaiseksi ja pakkaa yhteen
kauniiden käsin tehtyjen
saippuoitten kanssa. Mosaiikkilyhdyt ovat helppoja
valmistaa ja niillä koristelet
upeasti parveketta ja puutarhaa elokuun iltoina.
HUITTINEN Pitsiä betoniin
ke 20. ja 27.5. klo 14–17,
hinta 10 e + mat. sekä klo
18–21, hinta 20 e + mat.
Saippuat ja Tawasheja
juhannussaunaan ma–ke
15.–17.6. taitokeskuksen
aukioloaikoina, hinta 5
e/3h paja + mat.
KANKAANPÄÄ Pitsiä betoniin ti 21. ja 28.4. klo 18–21,
hinta 20 e + mat.
NOORMARKKU Betonipitsiä ja pitsibetonia ke 6. ja
13.5. klo 17–20, hinta 20 e
+ mat. Risuja ja rautalankaa
ke 20. ja 27.5. klo 17–20,
hinta 20 e + mat.

Pääsiäinen, kevään ja kesän
monet juhlat innostavat
koristamaan kotia ja kattamaan kauniisti. Keväisiä kattauskoristeita voi valmistaa
usealla eri tekniikalla, mm.
metalliverkosta taivuttelemalla ja kauniin valkoiseen
paperimassaan dippaamalla. Koristeet viimeistellään
esim. Hannan ruusuin ja
helmin. Sisustukseen, asusteeksi tai koruksi voi valmistaa tekstiilikukkia hennosta
organzasta tai pehmeästä
merinovillahuovasta.
HUITTINEN Kokeile kudontaa–pääsiäisen nopeat pannunaluset ma–ke 23.3.–1.4.
taitokeskuksen aukioloaikoina, hinta 5 e/kpl.
Varaa aikasi ennakkoon.
KANKAANPÄÄ Keväiset
kattauskoristeet ja kranssit to 12. ja 19.3. klo 13-16,

hinta 10 e + mat. sekä klo
18–21, hinta 20 e + mat.
Valmistetaan
keväisiä
koristeita paperimassaan
dippaamalla sekä erilaisista paperinaruista ja – nauhoista ti 5.–26.5. klo 13–16,
hinta 5 e/kerta + mat.
NOORMARKKU Keväiset
kattauskoristeet ke 11. ja
18.3. klo 18.30–21.30, hinta
20 e + mat.
PORI Keväiset kattauskoristeet to 5. ja 12.3. klo
12–15, hinta 10 e + mat.
sekä klo 17–20, hinta 20 e+
mat.
RAUMA Pääsiäisen keväiset
kattauskoristeet ja kranssit
ma 2.3. ja 9.3. klo 13–17,
hinta 10 e + mat. sekä klo
18–21, hinta 20 e + mat
Kesäkukkia kankaista eri
tekniikoilla ti 23.6.–28.7. klo
11–15, hinta 5 e/kerta + mat.

KORUT JA ASUSTEET

PORI Pitsiä betoniin ti-ke 5.
ja 6.5. klo 12–15, hinta 10 e
+ mat. sekä klo 17–20, hinta 20 e + mat.
RAUMA
Pitsiä
betoniin ma 27.4. ja 4.5. klo
14–17, hinta 10 e + mat.
sekä ti 28.4. ja 5.5. klo
18–21, hinta 20 e + mat.
Pitsiä betoniin työpajat ma
22.6.–27.7. klo 11–15, hinta
5 e/kerta + mat.
Mosaiikkilyhtypajat
to
25.6.–30.7. klo 11–15, hinta
5 e/kerta + mat.
SASTAMALA
Valetaan
betonia kotiin, parvekkeelle ja puutarhaan ti 12.–
26.5. klo 18–21, hinta 31 e
+ mat. *
Saippuat ja Tawasheja
juhannussaunaan ma–ke
15.–17.6. taitokeskuksen
aukioloaikoina, hinta 5 e/
paja 3 h + mat.
Saippuat ja Tawasheja
mökille ma–ke 13.–15.7.
taitokeskuksen aukioloaikoina, hinta 5 e/paja 3 h +
mat.

Po l y m e e r i m a s s a k o r u j a
ja -nappeja voi valmistaa
monella helpolla ja hauskalla tekniikalla, ne ovat kevyitä ja edullisia. Käsintehtyyn
neuleeseen tai itse painettuun tunikaan saa persoonallista ilmettä sopivilla
napeilla ja koruja voi valmistaa eri asuihin sopiviksi.
NOORMARKKU Koruja ja
nappeja eri tekniikoin ke
22. ja 29.4. klo 18.30–21.30,

hinta 20 e + mat.
PORI Koruja ja nappeja eri
tekniikoin ma–ti 11. ja 12.5.
klo 17–20, hinta 20 e + mat.
RAUMA Nappeja ja koruja
polymeerimassasta ke 25.3.
klo 18–21, hinta 10 e + mat.
sekä to 26.3. klo 13–17, hinta 5 e + mat.
Polymeerikoruja ja – nappeja pajassa ke 24.6.–29.7.
klo 11–15, hinta 5 e/kerta
+ mat.

KUVIA KANKAALLE ERI
TEKNIIKOILLA
Pitsi on hurmaavan kaunista ja teemana koko Taitojärjestössä. Pitsi kukoistaa
kankaanpainokursseillamme, joilla pitsikuvioita voi
painaa eri tekniikoin esim.
pellavakankaille. Kankaat
sopivat sisustukseen, asusteisiin ja erityisesti suosittuihin tunikoihin. Vanhoja
pitsejä ja pitsiliinoja voi
myös ommella somisteiksi.
Pellavakankaita voi ostaa
kurssien yhteydessä.
HUITTINEN Painettua pitsiä
pellavalle, tyynyiksi, tunikoiksi ti 21.4. , 28.4. ja 5.5. klo
14–17, hinta 15 e + mat. ja

klo 18–21, hinta 30 e + mat.
KANKAANPÄÄ Painettua
pitsiä pellavalle to 26.3.–
9.4. klo 13–16, hinta 10 e +
mat. sekä klo 18–21, hinta
20 e + mat.
NOORMARKKU Painettua
pitsiä pellavalle ke-to 4. ja
5.3. klo 18.30–21.30, hinta
20 € + mat.
PORI Painettua pitsiä pellavalle ti-ke 17. ja 18.3. klo
17–20, hinta 20 e + mat.
RAUMA Painettua pitsiä
pellavalle ti 24. ja 31.3. klo
14–17, hinta 10 e + mat,
sekä klo 18–21, hinta 20 e
+ mat.

SISUSTUS
Sisällöt vaihtelevat kursseittain.
Rosee-valaisin
valmistetaan paperinauhasta ja -langasta Roseetyövälineellä. Valaisin on
helppo ja nopea valmistaa
ja tarvikepaketin sekä työvälineen voit ostaa kurssilla. Pöytävalaisimia voi valmistaa neuloen, virkaten ja
Rosee-tekniikalla, varjostinkehikot ja lampunjalat
löytyvät taitokeskuksesta.
Perinteinen ja tuttu Hannan ruusu valmistetaan
paperinauhasta ja sitä voi
käyttää monella tavalla
sisustuksessa.
HUITTINEN Rosee-valaisimia ja keväisiä kattauskoristeita ti 3. ja 10.3. klo
14–17, hinta 10 e + materiaalit.
NOORMARKKU Ruusuja
kevään sisustukseen ke 5.
ja 12.5. klo 17–20, hinta 20
e + mat.
Pitsiä ja kuvansiirtoa kehysryijyihin ke 1. ja 8.4. klo
18.30–21.30, hinta 20 e +
mat.
PORI Ruusuja kevään sisustukseen ti–ke 19. ja 20.5.
klo 12–15, hinta 10 e + mat.
sekä klo 17–20, hinta 20 e +
mat.
Pitsiä ja kuvansiirtoa kehysryijyihin ti 21. ja 28.4. klo
12–15, hinta 10 e + mat
sekä klo 17–20, hinta 20 e
+ mat.
SASTAMALA Valmistetaan
helppoja keväisiä valaisimia to 5.–26.3. klo 10–13
sekä klo 18–21, hinta 31 e +
mat. *

TÄHDET:
Yhteistyössä *Sastamalan
opiston kanssa. Ilmoittautuminen sähköisesti
www.sastamalanopisto.
fi tai Opiston toimistoon.
puh. 040–138 2033

TAITOVIIKKO PITSITEEMALLA

Taitoviikon paja ”Painetaan pitsikuvioita tiskirätteihin”,
hinta 3 e /kpl, ei pajamaksua.
Muutenkin viikko eletään pitsiteemassa.

HUITTINEN ma–ke 13.–15.4. taitokeskuksen aukioloaikoina.
Taidon päivänä 14.4. kahvitarjoilu.
KANKAANPÄÄ ma 13.4. klo 12–17
NOORMARKKU to 16.4. klo 12–15 ja 17–20
PORI to 16.4. klo 12–17.
RAUMA ma–pe 13.–17.4. klo 14–18. Taidon päivänä 14.4. kahvitarjoilu.
SASTAMALA ti 14.4. klo 10–18.
Lisää kursseja taitokeskusten omissa esitteissä ja nettisivuillamme www.taitosatakunta.fi
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