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KEVÄÄN 2018 LYHYTKURSSEJA 
 

Tuunauskurssi 8.1.-9.1.2018  

Tutustu tuunauksen ihmeelliseen maailmaan ja herätä henkiin 

vanhat vaatteet. Niiden kokoa tai käyttötarkoitusta voit muuttaa, 

vaatetta voit koristella ja somistaa eri tavoin. Hinta 65 euroa sis. 

opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Hinta majoituksen kanssa 90 

euroa sis. lisäksi päivällisen, aamiaisen ja majoituksen 2hh. 

Ilmoittautuminen kurssille 2.1.2018 mennessä. 

 

Esineen uusi elämä 10.1.-12.1.2018 

Onko sinulla esimerkiksi vanha jakkara tai pöytä, jonka haluaisit 

uudistaa? Nyt voit tutustua vaikkapa kalkkimaalien (vintage 

paint) sävymaailmaan ja päivittää esineesi tähän päivään. 

Tarviketiedustelut Sinikka Olkolalta, p. 044 5252208. Hinta 80 

euroa sis. opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Hinta majoituksen 

kanssa 100 euroa sis. lisäksi päivällisen, aamiaisen ja 

majoituksen 2hh. Ilmoittaudu kurssille viimeistään 2.1.2018 

mennessä. 

 

Kankaankudonnan perusteet 15.1.-19.1.2018 

Kurssilla opitaan kudotun kankaan suunnitteleminen, puiden 

kasaaminen ja loimen rakentaminen sekä kutominen. 

Perehdytään peruskäsitteisiin ja -sidoksiin, kudonnan 

työvälineisiin sekä materiaaleihin.  Valmistetaan yksi tuote. 

Opettajana toimii KM Sinikka Olkola. Kurssin hinta 140 euroa 

sis. lounaan ja päiväkahvin. Hinta täysihoidossa 170 euroa sis. 

myös päivällisen ja aamiaisen sekä majoituksen 2hh. 

Ilmoittautuminen 5.1.2018 mennessä 

 

Savi- ja kipsityöskentelyn perusmenetelmät 29.1-2.2.2018  

Tutustutaan syvemmin erityisesti saveen ja kipsiin käyttö- ja 

taide-esineiden ja veistosten materiaalina. Opettajana toimii 

muotoilija Riikka Jokisalo. Kurssin hinta 140 euroa sis. lounaan 

ja päiväkahvin. Hinta täysihoidossa 170 euroa sis.myös 

päivällisen ja aamiaisen sekä majoituksen 2hh. Ilmoittautuminen 

22.1.2018 mennessä. 
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Metallista muotoillen 6.2.-7.2.2018 

Tutustumme metallisten punoutuvien materiaalien 

muotoiluun. Muotoilemme punonnan perustekniikoita 

käyttäen eri työtapoja soveltaen metallilangoista 

pienimuotoisia esineitä (mm. hahmo, kulho, kynttilänjalka, 

koru). Hinta 65 euroa sis. opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. 

Hinta majoituksen kanssa 90 euroa sis. lisäksi päivällisen, 

aamiaisen ja majoituksen 2hh. Ilmoittautuminen kurssille 

31.1.2018 mennessä 

 

Vahabatiikkikurssi 13.2-16.2.2018 

Vahataan ja värjätään ja vahataan…batiikkikurssilla värjätään 

kankaita perinteisellä uppovärjäystekniikalla ja modernilla 

maalaustekniikalla. Kouluttajana Sirpa Hasa. Kurssin hinta 

140 eur sisältäen opetuksen sekä lounaan ja päiväkahvin. 

Majoituksen (2hh) kanssa hinta on 170 eur (sisältäen myös 

päivällisen ti-to). Ilmoittautuminen 1.2.2018 mennessä. 

http://www.hasadesign.fi/ 

 

Peruskaavan piirtäminen 20.3.-21.3.2018 

Onko ongelmallista löytää sopivaa puseroa tai mekkoa? 

Omien mittojen mukaan piirretyllä kaavalla ongelma on 

ratkaistu. Ilmoittaudu siis mukaan 9.3.2018 mennessä.. 

Opettajana Sinikka Olkola, p. 044 5252 208. Kurssin hinta 65 

e sis. lounaan ja päiväkahvin. Hinta täysihoidossa 90 eur sis. 

myös päivällisen ja aamiaisen sekä majoituksen 2hh. Mikäli 

tarvitset harjoitusta myös ompeluun, voit valita vielä 2 

lisäpäivää (22-23.3.) lisähintaan 30 eur/vrk. Ilmoittautuminen 

12.3.2018 mennessä. 

 

Sisustussuunnittelu maaliskuussa 

(tarkempi ohjelma tulossa myöhemmin) 

Pisankamunien maalaus 26.3.-27.3.2018 

Pisankamunien värjäys on lähellä batiikkia, ainoastaan 

värjättävä materiaali on eri; kananmunia, hanhenmunia jopa 

strutsinmunia. Perinteisesti pisankamunia on lahjoitettu 

erityisesti kevään, pääsiäisen aikana itäisissä maissa.  

Kurssin kouluttajana on Sirpa Hasa. 

http://www.hasadesign.fi/. Kurssin hinta 65 eur sisältäen 
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opetuksen sekä lounaan ja päiväkahvin. Majoituksen (2hh) 

kanssa hinta on 90 eur (sisältäen myös päivällisen ma). 

Ilmoittautuminen 19.3.2018 mennessä. 

 

Valokuvaus (huhtikuussa)  

Hyvä valokuvaaja pystyy ottamaan laadukkaita kuvia 

olosuhteista riippumatta ja käyttämään niin luonnollista kuin 

keinotekostakin valaistusta, kuvan sommittelua, kuvakulmaa, 

kameraa sekä jälkityöstöä valokuvan rakennuksessa.  

Villiyrtit (toukokuun alkupuolella)  

Villiyrttikurssilla opimme perustietoa syötäväksi kelpaavista 

luonnonkasveista, niiden tunnistamisesta ja hyödyntämisestä. 

Kurssilla myös valmistetaan herkkuja villivihanneksista. 

 

Paju taipuu moneksi!  14.5-16.5.2018 

Paju on ihmeellistä ja se taipuu moneen muotoon. Voit 

opetella perinteisiä työtapoja, kuten korin punontaa tai voit 

kokeilla rohkeasti uusia sovelluksia. Voit myös punoa 

kaunista pihaan ja puutarhaan. Entä elävä pajuteos? 

Ilmoittaudu 6.5.2018 mennessä. Materiaalihankinnat ja 

tiedustelut: Sinikka Olkola p.044 5252208. Kurssin hinta 80 

euroa sis. opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Hinta 

majoituksen kanssa 100 euroa sis. lisäksi päivällisen, 

aamiaisen ja majoituksen 2hh. Ilmoittaudu kurssille 

viimeistään 7.5.2018 mennessä  

 

Ilmoittautuminen käsityökursseille: 

 Ilmoittautumiset puhelimitse numeroon 014 525 2200 

tai sähköpostilla osoitteeseen 

kansanopisto@keokarstula.fi. Kaikki käsityökurssimme 

soveltuvat niin aloittelijoille kuin jo pidempäänkin 

harrastaneille.  

 Tutustu myös Karstulan Evankelisen Opiston 

Käsityöilmaisulinjan opintoihin osoitteessa 

www.keokarstula.fi  

 
-Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään- 
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