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Kursseja ja luentoja Sataopistossa Huittisissa:

Maksuttomia luentoja Huittisten kirjastossa (Lauttakylänkatu 26) yhteistyössä Huittisten kaupungin
kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa (Perjantaipaussit):

RUISRÄÄKKÄ JA PELTOJEMME LINNUT MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ
pe 7.9.2018 klo 17.00-18.30
Tutustutaan Erkki Kallion johdolla kuvien ja äänien kautta peltojen lintuihin. Samalla perehdytään myös siihen, miten
maatalouden muutos on vaikuttanut peltomaisemassa viihtyvien lintujen kantoihin.
KUIN TAIVASTA KOSKETTAISI: JALKAPALLON IHMEELLINEN MM-HISTORIA
pe 5.10.2018 klo 17.00-18.30
Tietokirjailija, opettaja ja kisafani Jari Ekberg kertoo jalkapallon MM-historiaa käsittelevästä kirjastaan ja kisahistorian
merkittävistä käänteistä.
HURAHDA KLASSISEEN
pe 30.11.2018 klo 17.30-19.00
Mitä yhteistä on Beatlesillä ja Bachilla? Elina Jahkola tutustuttaa pilke silmäkulmassa klassisen musiikin best of -hitteihin
samalla säveltäjien henkilöhistoriaa valottaen.

Muita luentoja:
MINUSTAKO YRITTÄJÄ?
Huittisten kaupungintalon valtuustosali
ke 29.8.2018 klo 17.30-19.00
Tuija Mäkelä, Riikka Peippo
Suunnattu kaikille yritystoimintaa suunnitteleville ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Huittisten kaupungin elinvoimajohtaja
kertoo yrityksen perustamisesta ja yrityspalveluista, TE-toimiston edustaja Tuija Mäkelä starttirahasta. Maksuton.
TUULENTYTTÖJEN MATKASSA YLI GRÖNLANNIN JÄÄTIKÖN
Kansalaisopisto, Kuninkainen, lk 110-111
ma 5.11.2018 klo 18.00-19.30
Keväällä 2017 kolmen naisen retkikunta ylitti hiihtäen Grönlannin mannerjäätikön. Marjo Lindberg kertoo kuvien,
videoiden ja tarinoiden kera arktisen hiihtoretken valmisteluista, tunnelmista ja elämästä jäätiköllä. Yhteistyössä
Huittisten Pohjola-Norden ry. Maksuton.
SAKSAN KIELI JA KULTTUURI JA SEN VAIKUTUS SUOMEEN
Kansalaisopisto, Kuninkainen, lk 110-111
ti 20.11.2018 klo 18.00-19.30
Esko Jortikka
Saksan kieli ja saksalainen kulttuuri ovat jo kauan vaikuttaneet suomen kieleen ja kulttuuriin. Suuntautuminen Saksaan
on ollut keskiajalta lähtien suomalaisille tärkeätä, eikä sen merkitys ole vähentynyt, vaan päinvastoin. Maksuton.

Luennoille ei ennakkoilmoittautumista.
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Seuraaville kursseille ilmoittautuminen:
-

puhelimella 044-560 4581
internetissä www.opistopalvelut.fi/huittinen

Ilmoittautuminen alkaa 23.8.2018 klo 15.00

1205101 SUKELLUS KIINAN KIELEEN JA KULTTUURIIN
Lauttakylän lukion R-luokka, ovi C2
to 18.30-20.00
27.9.2018-15.11.2018
Leena Salminen
Kurssimaksu 26,00 €
Opitaan sanastoa käytännön tilanteisiin, tutustutaan kirjoitusjärjestelmään ja tarkastellaan kiinalaista ajattelua ja
tapakulttuuria.
1005102 ÄÄNI KUULUVIIN JA MAAILMALLE (yli 14 v)
Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 123
la 24.11.2018-su 25.11.2018 klo 10.00-14.30
Tuomas Helin
Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittaudu 15.11.2018 mennessä
YouTube, striimit…kuvan ja äänen virta on loputon? Tuo ääni esille, oli se puhetta tai soittoa. Erotu, kun muut särisevät
ja kohisevat. Opetellaan tietokoneelle tallennettavan äänen tekniset ja ohjelmalliset perusteet ja muokkaaminen. Vaatii
tietokoneen peruskäytön osaamisen. Oma tabletti tai kannettava ja kuulokkeet mukaan.
1003102 LEIRINUOTIOKITARA
Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 123
la 10.00-13.00 ja su 13.00-16.00
17.11.2018-18.11.2018
Juha Aitakangas
Kurssimaksu 21,00 €
Ilmoittaudu 8.11.2018 mennessä
Oletko haaveillut soittavasi kitaraa leirinuotiolla? Opetellaan kitaran viritys ja perusavosointuja sekä tutustutaan barrésointuihin. Aloittelijoille ja jo vähän soittaneille aikuisille ja lapsille (yli 10 v). Oma kitara mukaan.
1130114 NUORTEN TAIDEATELJEE
Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 123
ti 18.00-20.15
11.9.2018-2.10.2018
Heli Vehkaperä-Palo
Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittaudu 7.9.2018 mennessä
Syvennytään piirustukseen ja maalaukseen itsenäisesti ja opettajan avulla. Mukaan omat tarvikkeet. Voit myös ostaa
niitä opistolta.
1160106 KEPPIHEVOSELLE ESTEET PUUSTA
Pellonpuiston koulun teknisen työn tilat
pe 14.9.2018 klo 17.00-19.15
la 15.9.2018 klo 10.00-14.45
Jenni Mäntysaari
Kurssimaksu 21,00 €
Ilmoittaudu 6.9.2018 mennessä
Tule tekemään keppihevoselle esteet. Rakennetaan opettajan mallin mukaan este, jonka korkeutta voi vaihtaa. Esteet
myös maalataan. Tarvikemaksu opettajalle käytön mukaan. Alle 11 –vuotiaat aikuisen kanssa. Molemmilta veloitetaan
kurssimaksu. Töiden nouto sovitaan opettajan kanssa.
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1170105 LASINSULATUSTA LAPSEN KANSSA
Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 123
la-su 10.00-15.00
20.10.2018-21.10.2018
Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 45,00 €
Ilmoittaudu 11.10.2018 mennessä
Viikonloppukurssilla lapsi (7-14 v.) ja aikuinen yhdessä suunnittelevat ja valmistavat pienen työn esim. ikkunaan
ripustettavaksi. Mukaan musta vedenpitävä ohutkärkinen tussi (lasille), muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, lyijykynä,
pyyhekumi, sakset, viivain. Laseja voi ostaa opettajalta. Työkaluista korvaus 6 € ja sulatusmaksu työn koon mukaan
esim. A-4 kok. työ 5 €. Opettajalta lisätietoja puh. 050 5590056.
1103101 KARTONKIGRAFIIKKAA
Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 123
pe 18.00-21.00
23.11.2018 ja 30.11.2018
Outileena Uotila
Kurssimaksu 21,00 €
Ilmoittaudu 15.11.2018 mennessä
Kartonkigrafiikka on perinteistä syväpainografiikkaa jäljittelevä tekniikka. Se on nopea, ekologinen ja myrkytön
taidegrafiikan muoto. Kartongin pinta kuvioidaan ja laatta vedostetaan syväpainotekniikalla. Materiaalimaksu käytön
mukaan. Tule tekemään vaikka joulukortteja!
1130113 AKVARELLIMAALAUKSEN INTENSIIVIKURSSI
Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 123
pe 17.15-21.00
la-su 10.00-16.15
28.9.2018-30.9.2018
Tatsuo Hoshika
Kurssimaksu 33,00 €
Ilmoittaudu 20.9.2018 mennessä
Aloittelijoille ja jatkajille. Perusasioiden kertausta ja uusia tekniikkavinkkejä. Valon ja varjon havainnointi sekä tunteiden
vapaampi ilmaisu pensselin avulla. Akvarellitarvikkeet ja hiili mukaan. Voit myös kokeilla kuivapastellien käyttöä
akvarelliin yhdistäen.
1136106 KERAMIIKAN KUOPPAPOLTTO
Kansalaisopisto Kuninkainen, savipaja
to 18.00-21.00
la 10.00-16.15 ja su 17.00-18.30
20.9.2018-14.10.2018
Elina Törmä
Kurssimaksu 30,00 €
Ilmoittaudu 13.9.2018 mennessä
Poltetaan keramiikkaa perinteisesti maakuopassa. Voit valmistaa koriste- ja taide-esineitä, ruukkuja ym. Töiden
valmistus to 20.9. ja 27.9., töiden poltto la 13.10. ja polton purku su 14.10. Kuoppapoltto tapahtuu Kokemäellä, jonne
omin kyydein. Kurssimaksun lisäksi materiaali- ja polttomaksut.
1136103 KERAMIIKAN JOULUPAJA
Kansalaisopisto Kuninkainen, savipaja
la 10.00-16.15
10.11.2018 ja 24.11.2018
Sirpa Luukkonen
Kurssimaksu 30,00 €
Ilmoittaudu 1.11.2018 mennessä
Tehdään jouluisia tonttu- ja eläinhahmoja, tuikkulyhtyjä ja lahjaksi sopivia pieniä keramiikkatöitä. Kaikenikäisille, alle 8 v
aikuisen kanssa. Kurssimaksun lisäksi materiaali- ja polttomaksu. La 10.11. valmistetaan työt ja la 24.11. töiden lasitus.
Töiden nouto sovitaan viimeisellä kerralla.
1137101 VALOKUVAUS LAPSILLE JA NUORILLE (9-15 v)
Kansalaisopisto, Kuninkainen, lk 110-111
la-su 11.00-15.00
15.9.2018-16.9.2018
Peter Forsell
Kurssimaksu 21,00 €
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Ilmoittaudu 6.9.2018 mennessä
Kehitetään luovuutta ja mielikuvitusta. Opetellaan kameran perussäätöjä, valonkäyttöä, rajaamista ja sommittelua, sekä
kehitetään jännittäviä tapoja katsoa ympäristöä. Miten pukisit tunteita valokuviksi? Millaisia tarinoita kuvasi kätkevät?
Osallistutaan yhdessä, tulkitaan kuvien viestejä, annetaan ja saadaan palautetta. Ota mukaan järjestelmäkamera tai
edistynyt kompaktikamera; myös peruskamera tai jopa puhelin käy. Eväät mukaan.
1137102 DIGIKUVAUSKURSSI SENIOREILLE
Kansalaisopisto, Kuninkainen, lk 110-111
la-su 10.00-14.45
27.10.2018-28.10.2018
Peter Forsell
Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittaudu 18.10.2018 mennessä
Sommittele maisemakuvia, ota teräviä kuvia temmeltävistä lapsista, onnistu tekemään parempia muotokuvia. Opetellaan
valaistuksen, sommittelun ja ajoituksen hyödyntämistä kuvauksessa. Lisäksi tutustutaan uusimman digikuvaustekniikan
tarjoamiin mahdollisuuksiin ja opiskellaan kameran käyttöä. Oma kamera mukaan.
1170106 KORU- JA KETJUPUNONTA
Pellonpuiston koulun teknisen työn tilat
la-su 10.00-15.00
13.-14.10.2018 ja 3.-4.11.2018
Jukka Niiranen
Kurssimaksu 33 €
Ilmoittaudu 4.10.2018 mennessä.
Perehdytään koru- ja ketjupunonnan eri vaiheisiin: lenkkien valmistamiseen, pujottamiseen ja sulkemiseen. Opetellaan
muutamia eri punontamalleja, aloituspalat saat mukaasi. Harjoitusmateriaaleina lakattu kuparilanka ja teräslanka. Voit
tuoda omia materiaaleja ja työkaluja. Opettajan työkalujen käytöstä peritään pieni korvaus. Voit ostaa materiaaleja myös
opettajalta. Soveltuu sekä aloittelijoille että kokeneemmille.
1145103 KOKO PERHEEN KÄSITYÖILLAT
Taitokeskus
ti 17.30-19.00
11.9.2018-2.10.2018
Minna Mellajärvi
Kurssimaksu 35,00 €
Ilmoittaudu 4.9.2018 mennessä
Isovanhempi, vanhempi tai vaikka kummi yhdessä lapsen kanssa – tervetuloa harrastamaan käsitöitä! Tehdään helppoja
ja hauskoja, ihan oikeita käsityötuotteita. Kurssimaksu sisältää yhden lapsen ja yhden aikuisen osallistumisen. Sopii 3100 -vuotiaille! Materiaalia voit ostaa opettajalta.
1140125 NAHKATAKEISTA UUTTA
Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 113
pe 21.9.2018 klo18.00–21.00
la 22.9.2018 klo 10.00–16.30
Natalia Järnfors
Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittaudu 13.9.2018 mennessä
Valmistetaan vanhoista nahkatakeista, vöistä ja muusta käytetystä nahasta uusia tuotteita. Voit valmistaa esim. laukun,
pussukan tai tyynyn. Ommellaan käsin tai kiinnitetään liimalla, koristellaan punonnoilla ja aplikaatioilla. Ota mukaan
nyöriä, neppareita, niittejä ja sirkkoja. Nahkamateriaalia voit hankkia edullisesti esim. kirpputorilta.
1140126 TUUNAA ITSESI TYLYPAHKAAN
Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 113
to 4.10.2018 klo 18.00-20.15
pe 5.10.2018 klo 18.00–20.15
Natalia Järnfors
Kurssimaksu 21,00 €
Ilmoittaudu 27.9.2018 mennessä
Ommellaan itselle samanlainen viitta kuin Harry Potterilla. Ei alle 12-vuotiaille. Materiaali kuuluu kurssihintaan. Kurssi
kirjaston OKM-rahoitteisen hankkeen tuella. Huom! Harry Potter -yö kirjastolla 12.10. Tulethan viittaasi pukeutuneena
mukaan!
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1145105 VILLIINNY VÄREISTÄ - UNIIKIT NEULELANGAT
Taitokeskus
ti 17.30-20.00
9.10.2018-16.10.2018
Minna Mellajärvi
Kurssimaksu 21,00 €
Ilmoittaudu 2.10.2018 mennessä
Värjätään hauskoilla ja helpoilla tekniikoilla uniikkeja trendikkäitä neulelankoja. Materiaalit maksetaan opettajalle.
1145104 MINÄ JA MATTO
Taitokeskus
to 17.15-20.15
20.9.2018-1.11.2018
Minna Mellajärvi
Kurssimaksu 33,00 €
Ilmoittaudu 13.9.2018 mennessä
Tule suunnittelemaan ja kutomaan kangaspuilla unelmiesi matto! Aikaisempaa kokemusta kudonnasta ei tarvita.
Materiaalina voi olla esim. räsy, trikoo, juutti. Pääpaino on kutomisessa, opettaja tekee kaikki esivalmistelut.
Opettelemme myös leikkaamaan kuteita. Ei opetusta 27.9. Materiaalit maksetaan opettajalle.
1145107 JOULUNODOTUSKURSSI
Taitokeskus
ke 17.30-20.30
28.11.2018-12.12.2018
Minna Mellajärvi
Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittaudu 21.11.2018 mennessä
Perinteinen joulunodotuskurssi, jolla valmistetaan jouluisia käsitöitä eri tekniikoin. Materiaalimaksu käytön mukaan.
1140501 NEULONTA JA VIRKKAUS VIRON MALLIIN
Vampulan kirjasto
ke-to 17.00-19.15
12.9.2018-19.9.2018
Marja Anttila
Kurssimaksu 21,00 €
Ilmoittaudu 5.9.2018 mennessä
Tutustutaan 100-vuotiaan Viron kunniaksi maan rikkaaseen neule- ja virkkausperinteeseen, joka ilmenee materiaaleissa,
muodoissa, työtavoissa, yksityiskohdissa, kuvioissa ja värikkyydessä. Suunnitellaan ja valmistetaan esikuvien pohjalta
neuloen tai virkaten pieni työ, kuten myssy, panta, ranteen lämmittimet, lapaset tai pussukoita. Langat, puikot ja
virkkuukoukut mukaan. Kokoontumiset 12.9., 13.9. ja 19.9.
1145501 POP UP -KORTIT
Vampula, Sallilan koulun tekstiililuokka
la 24.11.2018 klo 10.00-16.30
Elina Makkonen
Kurssimaksu 21,00 €
Ilmoittaudu 15.11.2018 mennessä
Valmistetaan erilaisia kortteja, jotka avautuvat kolmiulotteiseksi, mutta mahtuvat silti kuoreen. (Katso netistä: popup card,
stepper card ja easel card). Ota mukaan kartonkia, kuviopapereita, esim. vanhoja kalenterikuvia, sakset, liimaa, 2puoleinen teippi, tarroja ja joulutervehdystarroja. Opettajalla mukana leikkuri, jolla voi leikata kuvioita eri materiaaleista.
Opettajalta saa myös ostaa materiaalia.

Sataopisto järjestää kursseja ja luentoja myös Punkalaitumella, Eurassa ja Harjavallassa.

