TAITOTAPAHTUMAT
KÄSITYÖKESKUKSISSA
kevät 2017
Käsityölauantai 28.1.
Käsityökeskuksissa esitellään kevään toimintaa ja valmistetaan
Hiiripino-pannunalusia materiaalimaksulla. Lisäksi lankatarjouksia.
Taidon ja käsityön viikko
Viikko innostaa nuoria ja lapsia tekemään käsitöitä.
Makramee-tekniikkaan tutustutaan valmistamalla kirkkailla väreillä
ja paksuilla nauhoilla rannekoru.
Revi räsystä -päivä
Vanhoista lakanoista saa parasta kudetta uuteen laukkuun, lattiatyynyyn
tai mattoon. Käsityökeskuksesta saat ohjauksen työn jokaiseen
vaiheeseen ja moniin mahdollisuuksiin, tule katsomaan, kyselemään ja
kokeilemaan. Maksuton tapahtuma.
Green Craft -päivä
Päivän aikana valmistetaan kierrätyshuovasta mm. punottuja istuinalustoja,
maalataan laminoitavia kankaita uusiin tarjottimiin tai valmistetaan kirjan
”Kierrätä ja sisusta - kierrätyshuovasta ja muusta” malleja käsityökeskusten
suunnitteleman tarjonnan mukaan. Maksuton tapahtuma.

HYRYLÄ
Keskeneräisten käsitöiden päivä
26.1. klo 12-19
Saat apua ja intoa jatkaa kesken jäänyttä työtäsi, voit maksaa jäsenmaksun
ja kertoa kevään loimitoiveesi. Maksuton tapahtuma.
Käsityölauantai
28.1. klo 10-14
Revi räsystä -päivä
13.2. klo 12-19
Maton- ja poppanakuteiden leikkaamista, maton raitojen sommittelua.
Taidon ja käsityön viikon työpajat kouluille ja päiväkodeille
10.-12.4. klo 10-14 ajanvarauksella
Tuusulan Taito käsityökoulu Helmin kevätnäyttely
8.5.-26.5. Tuusulan Kunnantalon Aulagalleriassa Hyryläntie 16,
avoinna ma ja pe klo 8-16 ti-to 8-19
Avajaiset ti 9.5. klo 18.30. Tervetuloa!
Talkoopäivä kalusteiden koristelun merkeissä
11.5. klo 12-19 maalaamme käsityökeskuksen jakkarat ja opimme erilaisia
kuviointitekniikoita. Talkoolaisille on tarjolla kakkukahvit, muuten omat eväät.
Maksuton tapahtuma.
HYVINKÄÄ
Käsityölauantai
28.01. klo 10-15
Revi räsystä -päivä
22.2. klo 15-18
Taidon ja käsityön viikko
vk 15, koulu- ja päiväkotiryhmät ajanvarauksella 10.4. ja 11.4., valmistamme
makramee-tekniikalla rannekorun tai avaimenperän.
KLAUKKALA
Käsityölauantai
28.1. klo 10-15
Green Craft -päivä
15.2. klo 13-19
Revi räsystä -päivä
23.3. klo 13-19
Suomi 100 - virkataan ja neulotaan koristeita Aitohelmen taloon
1.4. klo 10-15. Yhteistyössä Nurmijärven Opiston kanssa. Neulegraffitit ovat
esillä elokuun lopussa.
Taidon ja käsityön viikko
10.-12.4. Viikon teemana makramee-tekniikka.
11.4. Rannekoru makramee-tekniikalla. Taitopaja klo 15-19, startit klo 15 ja 17,
Taito-kortilla tai 14 € / paja + materiaalit.
LOHJA
Käsityölauantai
28.1. klo 10-15
Green Craft -päivä
7.2., klo 13-19

Taidon ja käsityön viikko
10.-13.4.
Teemana makramee-tekniikka, Taitopaja 11.4. klo 15-19, valmistamme
rannekorun. Ilmoittautumiset, paja- ja materiaalimaksu.
Revi räsystä -päivä
16.5. klo 13-19, virkkaamme mattoja ja ompelemme kasseja räsyllä kudotusta
kankaasta, materiaalimaksu
MÄNTSÄLÄN KÄSITYÖKESKUS
Käsityölauantai
28.1. klo 10-15
Jäsenilta
1.3. klo 18-20
Kahvia ja yhdessä tekemistä.
Green Craft -päivä
22.3. klo 13-19
Taidon ja käsityön viikko
10.-12.4. viikon teemana makramee-tekniikka.
11.4. Taitopaja: Rannekoru makramee-tekniikalla. Katso taitopajat.
Kevätnäyttely käsityökeskuksessa
19.-28.4. Esillä töitä kursseilta ja KUTOMOsta.
Tutustu käsityökeskuksen aukioloaikoina.
Revi räsystä -päivä
10.5. klo 13-19
Miten räsy syntyy ja mitä kaikkea siitä voi tehdä? Tule kokeilemaan!
VANTAA
Käsityölauantai
28.1. klo 10-14 Hakunilan, Havukosken ja Hiekkaharjun käsityökeskus
Hiekkaharjun käsityökeskuksessa lisäksi nypläysnäytös ja
ilmainen työpaja lapsille.
Revi räsystä -päivä
Räsykuteen leikkaaminen ja mitä kaikkea siitä voi tehdä.
11.2. klo 10-14 Korson käsityökeskus
25.3. klo 10-14 Hakunilan käsityökeskus
Green Craft -päivä
8.2. klo 15-20 Hiekkaharjun käsityökeskus
KÄSILLÄ TAITOA-ILOA-MUOTOA - Taito-käsityökoulu
Helmin Hiekkaharjun lasten ja aikuisten ryhmien näyttely 6.4.- 20.4.
Hiekkaharjun käsityökeskuksessa
Taidon ja käsityön viikko
10.-13.4.
Hakunilan käsityökeskuksessa esillä Taito-käsityökoulu Helmin oppilastöitä
Hakunilan lasten ja nuorten ryhmistä. Ryhmille ennakkoilmoittautuminen,
ma klo 9-17, ti 13-18, ke ja to 8-16.
Hakunilan käsityökeskuksessa 10.4. koru- tai koristetyöpaja,
ennakkoilmoittautuminen.
Havukosken käsityökeskuksessa 12.4. klo 11-18 makramee-tekniikka tutuksi.
Korson käsityökeskuksessa 11.4. klo 11-18 makramee-tekniikka tutuksi.

