Käsityö elämässä –
käsityön juhlavuosi 2013
On aika juhlia käsityötä. Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta Käsi- ja
taideteollisuusliitto Taito ry:n perustamisesta. Juhlavuotta vietetään käsityön merkeissä.
Kevään ja kesän kurssit:

Taitokeskus
Huittinen

Karpintie 24
32700 Huittinen
puh. (02) 569 094
huittinen@taitosatakunta.
fiavoinna: 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 - to 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!

Korujen valmistus

Valmistetaan ommellen, kirjoen ja huovuttaen Kivet- ja
Sammal-laukkuja pehmoisesta pesuvillasta ja Rinkula-tyynyjä
aplikoimalla ylellisestä merinohuovasta. Kaarna-seinämoduulisarjasta voi valmistaa kokonaisuuden tai osia eri tekniikoilla.

Valmistetaan koruja eri tekniikoilla, jotka vaihtelevat taitokeskuksittain.
HUITTINEN ma 29.4. klo 18 – 21 (10 e + mat.)
NOORMARKKU ke 10. ja 17.4. klo 18.30 – 21.30 (10 e
+ mat, Otsolan opiston kurssi)
PORI ke 4.4. klo 12 – 15 (5 e 0+ mat) ja klo 17.30 – 20.30
(10 e + mat)
RAUMA ke 3.4. klo 18 – 21 (10 e + mat) ja to 4.4. klo
14 – 17 (5 e + mat)

HUITTINEN to 14. ja 21.3. klo 18–21 (20 e+ mat.)
KANKAANPÄÄ ti 5. ja 19.3. klo 12–15 (10 e + mat.) ja
klo 18–21. (20 e + mat.)
NOORMARKKU ke 6.–20.3. klo 18.30–21.30 (30 e +
mat), 7. ja 21.3. sekä 11.4. klo 18.30–20.45 (10 e + mat.
Otsolan Opiston kurssi)
PORI ma 4.3, ti 5.3. ja ma 18.3. klo 17.30–20.30 ( 30 e +
mat)
RAUMA ke 20. ja 27.2. klo 14–17 (10 e + mat), ti 19. ja
26.3. klo 18–21 (20 e + mat.)
SASTAMALA ti 26.2. – 19.3. klo 18–21, ma 4. – 25.3. klo
10–13 (28 e + mat. Sastamalan opiston kurssi)

Sisustusvirkkaus
Virkataan paksulla koukulla trikoosta tai ontelokuteesta
mattoja ja koreja. Kurssilla voi virkata myös muuta.
HUITTINEN ma 6. ja 13.5. klo 18–21. (20 e + mat)
KANKAANPÄÄ to 7. ja 21.3. klo 12–15 (10 e + mat) ja
klo 18–21 (20 e + mat)
NOORMARKKU to 25.4. ja 2.5. klo18.30–21.30 (20 e +
mat)
RAUMA ti 19. ja 26.2. klo 18–21 (20 e + mat)
SASTAMALA ma 4.–25.3. klo 10–13 sekä klo 18–21 (28
e + mat. Sastamalan opiston kurssi)

Ruusuista sisustusta
Valmistetaan Hannan ruusuja taitellen kransseja, lamppuja,
tauluja ja Ruusuaurinko-teoksia.
HUITTINEN to 21.2. ja 7.3. klo18 – 21 (20 e + mat)
KANKAANPÄÄ to 7. 21. ja 28.2. klo 12 – 15 (15 e +
mat) ja klo 18 – 21 (30 e + mat)
NOORMARKKU ke 3. ja 24.4. klo 18.30. – 21.30 ( 20
e+ mat)
PORI ma 22. ti 23.4. ja ma 29.4. klo 17.30 – 20.30 (30 e+
mat)
RAUMA ke 20. ja 27.3. klo 14 – 17 (10 e + mat)
SASTAMALA to 21.3. – 11.4. klo 10 – 13 (28 e + mat,
Sastamalan opiston kurssi)

Kursseja lapsille ja
nuorille
Kesällä järjestämme kursseja sekä kangaspuilla kudonnassa että muissa ajankohtaisissa, hauskoissa tekniikoissa sekä
tytöille, että pojille. Kursseilla on tekemisen meininki ja
siellä saa kokeilla jotain sellaista, johon muualla ei ehkä ole
mahdollisuutta. Kurssilla syntyneet hienot työt voi ylpeänä
viedä kotiin.

Kesäkivaa kutoen
HUITTINEN ma – ke 3. – 5.6. klo 10 – 15 ja ma – ke 10.
– 12.6. klo 10 – 15 (35 e + mat)
RAUMA ma – to 24. – 27.6. klo 10 – 15 (40 e + mat)
SASTAMALA ma – ke 3. – 5.6. , ma – ke 10. – 12.6. sekä
ma – ke 29. – 31.7. klo 10 – 14 (35 e + mat)

Kesäkivaa kÄSILLÄ
Kurssien ikärajat ja sisällöt vaihtelevat. Joillain kursseilla voi
myös kutoa.
HUITTINEN ma–ke 17.–19.6 ja ma–ke 24.–26.6. klo 10–
15 (35 e + mat)
KANKAANPÄÄ ma–pe 3.-14.6. klo 10–15 (100 e + mat)
sekä ma–pe 17. – 28.6. klo 10–15 (90 e + mat)
NOORMARKKU, PORI ma–to 3.–6.6. ja ma–to 10. –
13.6. klo 10–15 ( 40 e + mat) sekä ma–ke 17.–19.6. klo
10–15 (30 e + mat.)
RAUMA ma–to 3.–6.6. ja ma–to 10.–13.6. klo 10–15 sekä
ma–to 17.–20.6. klo 10–15 (40 e + mat.)
SASTAMALA ma–ke 3.–5.6. ja 10.–12.6. klo 10–13 (lapsille alk. 5-vuotiaat) sekä ma–ke 3.–5.6. klo 10–14 (nuorille) (28 e + mat. Sastamalan opiston kurssit)

Betonista pihaan ja
puutarhaan
Kurssilla voi valmistaa edullisesta valmisbetonista ruukkuja,
vateja, laattoja ja muita koristeita. Töihin voi yhdistää rikottuja kaakelilaattoja mosaiikkikoristeluna ja esim. kuvioida
virkattujen pitsiliinojen ja kasvin lehtien kanssa.
HUITTINEN ma 20. ja 27.5 klo 18–21 (20 e + mat)
NOORMARKKU to 16. ja 23.5. klo 17–20 (20 e + mat)
PORI la 4.5. ja ti 14.5. klo 12–15 (10 e + mat) ja klo 17.30
–20.30 (20 e + mat)
RAUMA ti 7. ja 14.5. klo 18–21 (20 e + mat) ja ke 8. ja
15.5. klo 14–17 (10 e + mat)

Kesäkivaa käsillä -kursseja on taitokeskuksissamme kesäkuussa.

Parerinarusta
sisustukseen
ja koristeluun
Punotaan, neulotaan, virkataan ja solmitaan paperinarusta ryijyjä, kransseja ja
valoteoksia.
HUITTINEN to 18. ja 25.4.
klo 18 – 21. (20 e + mat)
KANKAANPÄÄ ti 16. ja
23.4. klo 12 – 15 (10 e +
mat) ja klo 18 – 21 (20 e +
mat)

Kesäisiä
helppoja
tuliaisia
Kurssilla tai
työpajassa
valmistetaan
erilaisia
ja taitokeskuksittain vaihtelevia mökkituliaisia, esim. saippuoita,
tervanarutuotteita, keittiöpyyhkeitä tai tiskirättejä.
KANKAANPÄÄ ma 20.5.
klo 12 – 15. ( 5 E + mat)
NOORMARKKU ti 7.5.
klo 12 – 15 (5 e + mat.) ja
klo 17 – 20 ( 10 e + mat.)
PORI ti 21.5. klo 12 – 15
(5 e + mat.) ja klo 17.30 –
20.30 (10 e + mat.)

Ystävänpäivänä
14.2. pidetään
Taitokeskuksissa
teemaan
liittyviä pajoja,
esim. dipataan
sydämiä ja
valmistetaan
tuoksuvia
saippuoita.
Kursseja
järjestetään
myös tilauksesta,
kun tulijoita on
vähintään 10, ota
yhteyttä.

Taitoviikkoa vietetään 8. – 12.4. ja teemana ovat suomalais-ugrilaisuus
ja käsin valmistetut kansanomaiset nauhat. Teemapäivänä 11.4.
järjestetään taitokeskuksissamme aiheeseen liittyviä pajoja.
Täydellisen taitokeskusten kurssiohjelman löydät www.taitosatakunta.fi
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