TSL Joensuun seudun opintojärjestö ry ja JAS Joensuun Arjesta-Selviytyjät ry järjestävät
yhteistyössä kursseja: Kurssipaikka: HUKANHAUDAN VANHA PUUKOULU, Sompatie 2A, Joensuu
(ent. Jakokunnantie 3).

OMPELUKURSSI alk. keskiviikkona 21.4.2021 klo 16.30 – 20.00 (21.00)
Onko nyt niin, että työ, luottamustehtävät, järjestöissä toimiminen tai kotiasiat
estävät sinua osallistumasta kerran viikossa tai useamman kerran viikossa
tapahtuvaan säännölliseen tekemiseen, mutta haluaisit oppia esim. uusia
kädentaitoja. Suunnitelimme sopivan ompelukurssin, joka mahdollistaa sinun
osallistumisen vain yhden kerran kurssille, jos sen illan aihe sinua kiinnostaa.
OMMELLAAN YHTENÄ ILTANA VAIN YKSI TUOTE: aiheet on valittu sen mukaan, että sen ehtii
tekemään ohjauksessa yhden illan aikana.
*Keskiviikko 21.4.2021 klo 16.30 – 20.00 (21.00)
Aihe tänään: Retkelle/matkalle. Ompelemme Marimekon kankaasta tukevan pussukan.
*Keskiviikko 28.4.2021 klo 16.30 – 20.00 (21.00)
Aihe tänään: Kodin sisustus. Ompelemme putkimallisen sisustustyynyn tai -tyynyt.
*Keskiviikko 5.5.2021 klo 16.30 – 20.00 (21.00).
Aihe tänään: Puutarha-/keittiöaskareet. Ompelemme suojaesiliinan puutarha- tai
keittiöaskareisiin.
*Keskiviikko 12.5.2021 klo 16.30 -20.00 (21.00)
Aihe tänään: Kesä jo mielessä. Ompelemme kesähameen tai kesähatun.
*Keskiviikko 19.5.2021 klo 16.30 – 20.00 (21.00)
Aihe tänään: Kesä helteisiin. Ompelemme topin.
Kurssi-illan hinta: 7 €/kerta/osallistuja (sisältää ohjauksen, kaiken materiaalin, iltapalan). TSL/JAS
jäsenille 6 €/kerta/osallistuja. Maksut kerätään käteismaksuina kurssi-illan alussa. Jos haluat
osallistua kaikkiin iltoihin, se on mahdollista. Tästä sovitaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ohjaajat ovat ompelemisen taitajia/osaajia.
Ompelukoneita on käytössä 4 kpl. Oman ompelukoneen voi ottaa myös mukaan. Koronan vuoksi
kurssille otetaan/ilta 7 osallistujaa. Käsidesit, maskit on järjestäjän puolesta, samoin jokaiselle
järjestyy oma pöytä. TULETHAN TERVEENÄ KURSSILLE.
ILMOITTAUDU (sitoudut osallistumaan) viimeistään 19.4.2021 puh. 0505257093 tai tekstiviestillä.
Viestissä pitää mainita etunimi ja sukunimi, puhelinnumero ja mihin iltaan osallistuu. Huom!
kaikkiin iltoihin ei tarvitse osallistua, vaan itse voit nyt valita oman aikataulusi mukaan, mihin iltaan
osallistut. Sen takia ilmoittautuminen on sitova, koska jos et tulekaan kurssille, viet paikan
toiselta.

T e r v e t u l o a i l o i s e e n I n n o s t a v a a n j o u k k o o m m e!

