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Julkinen

Kaupungin toimintakeskuksissa on mahdollisuus harrastaa monenlaisia kädentaitoja.
Pääsääntöisesti toiminta ryhmissä on avointa, vertaisohjattua ja maksutonta. Käytettävät materiaalit hankitaan ja kustannetaan itse. Toimintakeskusten viikko-ohjelmasta löytyvät kokoontumispäivät ja kellonajat. Kaikista kädentaitoihin liittyvistä asioista voi kysyä lisätietoja toiminnanohjaajalta p. 044 718 3611.

Suokadun toimintakeskus, 2. krs
AVOIN RYHMÄTOIMINTA, johon jokaisella ikäihmisellä on mahdollisuus osallistua
Kudonta

Suokadun toimintakeskuksessa on mahdollisuus kankaan kudontaan arkipäivisin. Toiminta on vertaisohjattua ja jokainen kutomaan tulija on velvollinen omalla työpanoksellaan osallistumaan kankaiden rakentamiseen ja kudonnan mahdollistumiseen. Kudonnassa järjestetään myös koulutusta, joista sovitaan erikseen toiminnanohjaajan
kanssa. Kankaiden loimet ja osan materiaaleista voi ostaa Suokadun toimintakeskuksen varastosta. Maksu suoritetaan kädentaitojen toimistoon toiminnanohjaajalle ennen kuin työt viedään pois. Tuotteet tehdään omaan käyttöön, ei kaupalliseen tarkoitukseen.

Ompelu on mahdollista Suokadun toimintakeskuksessa, käytettävissä sekä saumuri

että ompelukone. Koneiden käyttö maksaa 5,50 € / pv. Maksu suoritetaan kädentaitojen toimistoon toiminnanohjaajalle.

Puutyöt

Suokadun toimintakeskuksessa on puutyöpaja, jossa voi valmistaa pienimuotoisia
tuotteita omaan käyttöön arkipäivinä. Puutyöpajan ja koneiden käyttö maksaa 5,50 €
/ pv tai 40 € / lukukausi, lautakunnan päätöksen mukaisesti. Maksu suoritetaan kädentaitojen toimistoon toiminnanohjaajalle. Puuntyöstökoneiden ja tilan käyttöön
opastavat vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Tuotteita ei tehdä kaupalliseen tarkoitukseen.

Kädentaitoryhmä, kokoontuu tiistaisin
Nypläysryhmä, kokoontuu keskiviikkoisin
Posliinin maalausryhmä, kokoontuu torstaisin

• Keramiikanpolttouunin käyttömaksu 14 € / polttokerta

Savityöryhmä, kokoontuu perjantaisin

• Keramiikanpolttouunin käyttömaksu 14 € / polttokerta
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Taidepiiri, kokoontuu maanantaisin
Kädentaidoista järjestetään koulutuksia vertaisohjaajille, jotka sitoutuvat ohjaamaan
taidon omassa käsityöryhmässään. Koulutukset järjestetään tiistaisin klo 9 – 11.30
kuukausittain. Kauden koulutusohjelma ja aikataulu ovat esillä toimintakeskusten ilmoitustauluilla.
Toimintakeskuksessa kokoontuu lisäksi lukuisia eläkeläis- ja potilasjärjestöjen harraste-, kädentaito- ja maalausryhmiä, niiden kokoontumispäivät ja kellonajat löytyvät
Toimintakeskusten viikko-ohjelmasta kaupungin internet -sivulta.

Puijonlaakson toimintakeskus, alakerta

• Kudontamahdollisuus, samoilla periaatteilla, kuin Suokadun toimintakeskuksessa

• Eläkejärjestön kädentaitoryhmä keskiviikkoisin

Mäntylän toimintakeskus C -ryhmätila

• Käsityökahvila Mäntylän asukkaille joka toinen viikko, ryhmä tällä hetkellä täynnä

Leväsen alueen Ikäihmisten avoin kädentaitoryhmä kokoontuu torstaisin,
paikkana tällä hetkellä Jynkän Monitoimitalo, Monari, Aittolammentie 11.

Kaikkiin toimintakeskuksiin voidaan järjestää myös toiminnanohjaajien pitämiä kädentaitojen teemapajoja, joista ilmoitetaan erikseen.
Mikäli haluat perustaa tai koota uuden ryhmän jonkin aiheen tai idean ympärille
(POP UP – tyyppiset pajat) ole yhteydessä tilojen järjestymisessä ja koordinoinnissa
toiminnanohjaajaan, p. 044 718 3611.
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