Käsityö elämässä–
käsityön juhlavuosi 2013
Juhlavuosi jatkuu käsin tekemisen merkeissä.

Syksyn ja joulunajan kurssit:

Taitokeskus
Huittinen

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

Taitokeskus
Kankaanpää

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

Taitokeskus
Noormarkku

Makkarakoskentie 1
29600 Noormarkku
puh. (02) 548 0002
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–pe klo 9–17

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

Tekemisen Iloa!

pitkät kädentaitokurssit

Ommellaan
pehmoisesta pesuvillasta Sammal- ja
Kivet-laukkuja sekä merinovillahuovasta
aplikoimalla
tyylikkäitä ja värikkäitä tyynyjä.
PORI Kivet- ja Sammallaukut ma 7.–21.10. klo 12
–15, hinta 15 e + mat.
RAUMA Tekemisen Iloa!aiheita menneiltä vuosilta
ke 27.11.–11.12. klo 13–16,
(hinta 15 e + mat.) sekä klo
18–21, (hinta 30 e + mat.)
SASTAMALA Rinkula-tyynyt sekä Sammal- ja Kivetlaukut ma 7.–28.10. klo

Kursseja eri-ikäisille käden taitoja harrastaville. Pitkien kurssien aikana ehtii oppia
monta uutta opettajan tarjoamaa tekniikkaa

ja kokeilla uusia, mielenkiintoisia materiaaleja. Tutussa porukassa tekeminen on rohkaisevaa ja hauskaa.

KANKAANPÄÄ Innostu ihanista käsitöistä ti 3.9.–3.12. klo 13–15.30, hinta 38 e +
mat. ***
NOORMARKKU Kaunista käsillä A ti
17.9.–12.11. klo 10–12.15 (joka toinen
vko), hinta 20 e**
Kaunista käsillä B to 19.9.–14.11. klo
18.00–20.15 (joka toinen viikko), hinta 20
e **
PORI Kaunista käsillä to 19.9.–14.11. klo
17.15–19.30 (joka toinen vko), hinta 20 e
**

Kädentaitoja Luvialla ke 18.9.–27.11. klo
18–20.15 (joka toinen vko), hinta 23 e **
SASTAMALA Kivaa käsillä koko perheelle
ti 17.9.–29.10. klo 18–19.30, hinta 66 e +
mat. *
Puikkopiiri
ke
18.9.
klo
12.30–
14.45, hinta 66 e + mat. *
Kädentaitoja monipuolisesti ke 18.9.–27.11.
klo 10–12.15 sekä klo 18–21, hinta 66 e +
mat. *
Kädentaitoja nuorille to klo 18–20.15 *, hinta
61 e + mat.

10–13 sekä ti 22.10.–12.11.
klo 18–21, hinta 31 e + mat.

neuleet ja virkkaus
Sisustusvirkkausta, koreja ja mattoja, trikoosta ja ontelokuteesta. Isoäidin neliöitä ja afrikkalaisia kukkia villalangasta.
Neuloen maakuntalapasia ja herkullisia ”yllätys”-sukkia.
HUITTINEN
Sisustusvirkkaus to 12. ja 26.9. klo
18–21, hinta 20 e + materiaalit.
Pakkasneuleita neuloen ja
virkaten to 3–17.10 klo
18–21, hinta 30 e + mat.
KANKAANPÄÄ Pakkasneuleita neuloen ja virkaten
ke 2–16.10. klo 11–14 (hinta 15 e + mat.) ja klo 18–21
(hinta 30 e + mat.)
NOORMARKKU Sukkien uudet kujeet to 10.10., ostaa
tarvikepaketin.
24.10. ja 7.11. joka toinen Sukkien uudet kujeet ma
viikko klo 18.00–21.00, hin- 14.–28.10. klo 18–21, hinta
ta 30 e + tarvikepaketti.
30 e + tarvikepaketti.
PORI Sukkien uudet kujeet SASTAMALA
Virkkaus
ti 8–22.10. klo 17.30–20.30, ma 30.9.–21.10 klo 10–13
hinta 30 e + tarvikepaketti. sekä klo 18–21, hinta 31 e
RAUMA Sukkien uudet + mat. *
kujeet
–tempaus
ma– Näyttävät sukat ja tumput
to 14.–17.10 klo 12–15, ma 28.10–18.11. klo 18–21,
ilmainen
ohjaus,
kun hinta 31 e + mat. *

nipsukukkarot
Ommellaan metallikehyksellä suljettavia kukkaroita ja
laukkuja. Tekniikkaan voi yhdistää kierrätystä, tuunausta ja
kuvansiirtoa.
HUITTINEN
(tehdään
myös Kivet- ja Sammallaukkuja) to 24. ja 31.10. klo
18–21, hinta 20 e + mat.
KANKAANPÄÄ (tehdään
myös Rinkula-tyynyjä) to 19.
ja 26.9. klo 12–15, hinta 10
e + mat.
NOORMARKKU ke 30.10
ja 6.11. klo 18.30–21.30,
hinta 20 e + mat.
PORI ma 23. ja 30.9. klo
12–15 (hinta 10 e + mat)
sekä klo 17.30–20.30 (hinta

20 e + mat)
SASTAMALA to 10.–
24.10. klo 10–13, hinta 31 e
+ mat. *

paperinaru ja dippaus
Valmistetaan erilaisista paperinaruista ja -nauhoista kransseja, ruusutauluja- ja lamppuja, ryijjä ja tauluja. Dipataan
katiskaverkosta tehtyjä sisustuselementtejä pellavapaperimassaan.
KANKAANPÄÄ Paperista
on moneksi ti 3.9.–3.12. klo
17.30–19.45, hinta 38 e +
mat. ***
NOORMARKKU Dipattu
tähti to 28.11. klo 18.00–
21.00, hinta 10 e + mat.
PORI Paperista sisustusta
ma 28.10. ja 4.11. klo 12–15
(hinta 10 e + mat.) sekä klo
17.30–20.30 (hinta 20 e +
mat.)
RAUMA Ruusuista sisustusta 9. ja 16.10. klo 18–21,
hinta 20 e + mat.

Tähdet:
Kurssi järjestetään
yhteistyössä:
Sastamalan opiston
kanssa *,
Otsolan opiston
kanssa **,
Petäjäopiston
kanssa ***

Yhdessä on
hauskempaa

SASTAMALA Ruusuista
sisustusta ti 24.9.–15.10. klo
18–21, hinta 31 e + mat. *

Kerää oma vähintään 10
hengen kurssiporukka ja
tilaa kurssi.
Porukan kerääjälle
kurssimaksu on
ilmainen!

joulu
Joulunodotuskursseilla valmistetaan käsin
koristeita ja lahjoja. Joulunodotuskurssien teemat vaihtelevat eri taitokeskuksissa.
Kynttiläpajoissa valmistetaan kynttilöitä kastaen ja valaen sekä kastetaan takansytykeruusuja munakennoista
HUITTINEN
Joulunodotuskurssi
to
7.–28.11. klo 18–21, hinta 40 e + mat.
Iloinen joulutyöpaja la 30.11. klo 10–16
nonstop, hinta 5 e + mat.
Sytykeruusut ja kynttilät -paja ma–to
2.–16.12. taitokeskuksen aukioloaikoina.
Hinta 6 e + mat.
KANKAANPÄÄ Joulunodotuskurssi ma
18–25.11., 2.12. klo 12–15 (hinta 15 e +
mat.) sekä klo 18–21 (hinta 30 e + mat.)
Kynttiläkurssi pe 22.11. klo 17.30–20.45 ja
la 23.11. klo 10–15, hinta 22 e + mat. ***
NOORMARKKU Joulunodotuskurssi ke
13–27.11. klo 18.30–20.45, hinta 30 e +
mat.
Kynttilät ja sytykeruusut nonstop ma 18.11.
klo 11–19, hinta 6 e + mat.
PORI Joulunodotuskurssi ti 5.11.–3.12. klo
17.30–20.30, hinta 50 e + mat.

Kynttilät ja sytykeruusut nonstop ti 26.11.
klo 12–19, hinta 6 e + mat.
RAUMA Joulunodotuskurssi ti 19.11.–
10.12. klo 18–21, hinta 40 e + mat. Kynttiläpaja nonstop ma–ke 18–20.11. klo 12–17
sekä ma 18. ja ke 20.11. klo 18–21, hinta 6
e + mat.
SASTAMALA
Joulunodotuskurssi
ti
5.–26.11. klo 18–21 sekä to 7.–28.11. klo
10–13, hinta 31 e + mat. *

Syksyn Taitostartti kaikissa taitokeskuksissamme to 12.9.
Työpajoja, uutuustuotteita, mahdollisuus ilmoittautua syksyn kursseille.
Lisää kursseja taitokeskusten omissa esitteissä ja nettisivuillamme www.taitosatakunta.fi
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