
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVOIN YLIOPISTO 

120202 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (TY) 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., Wahreninkatu 11 
Osmo Mansukoski ja Ilkka Norri 
35 t,   

ma 18.00-20.30 
pe 18.00-20.30 

13.3.2021-26.4.2021  
  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman tieteen- tai ammattialansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä 
sekä pystyy keskustelemaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja rakenteita käyttäen. Lisäksi 
tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ruotsin kieliopilliset perusrakenteet. Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, 
harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssi vastaa Turun yliopiston 
humanistisen, kasvatustieteellisen, matemaattis- luonnontieteellisen sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 
tutkintovaatimusten mukaista kieltenopetusta. Suorituksen voi hyväksyttää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja 
viestintäopintoihin. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisöjen 
henkilöstöltä vaadittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoa (ns. ruotsin virkamieskurssi). Aloitus Kehräämöllä lauantaina 
13.3. klo 9.00. Muu lähiopetus Lyseolla maanantaisin ja perjantaisin. Loppukoe 7.5.2021. Verkko-opettajana Ilkka Norri 
ja lähiopettajana Osmo Mansukoski. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Hämeen kesäyliopiston nettisivujen kautta 
https://hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/avoin-yliopisto-opetus/ Ei ilmoittautumista Wahren-opistoon.  

MUSIIKKI  

110106 Rummut 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., Wahreninkatu 11 
Teijo Suomi 
24 t, Kurssimaksu 95,00 €   

 
11.1.2021-26.2.2021  

  
Yksilöopetusta 20 minuuttia kerran viikossa 12 kertaa. Ilmoittautumisen jälkeen annetaan ohjeet tuntien sopimisesta. 
Tunti voidaan sopia opiskelijalle yksilöllisesti viikkoaikatauluun sopivaksi. teijo.suomi(at)edu.forssa.fi puh. 040 6719 538  

Kevään 2021 kurssit: 
wahrenopisto.fi 
 
Kursseille voi ilmoittautua jatkuvasti 
internetissä 
https://www.opistopalvelut.fi/wahren 
 
tai puhelimitse 03-4141 5390 virka-aikana. 
 
Ehdota meille ensi lukuvuodeksi kurssia: 
wahrenopisto@forssa.fi 
 

Tekstiilit Uusiks -webinaari  
 
Pe 8.1.2021 klo 13–16 
Maksuton etätapahtuma 
 
Tietoa ja ideoita tekstiilien ja vaatteiden kiertokulusta sekä kuluttamisesta. Klo 13–14.30 Tekstiilien lajittelu kotona 
kierrätykseen, vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyy. Klo 14.40–15.00 Zero Waste -elämäntapa, TaM Pirjo Annila. Klo 
15.00–15.50 Helppo kolmiulotteinen ompelutyö, Pfaff-videotallenne, tilkkutyön opettaja Sanna Paranko.  
 
Järjestetään yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian, Valkeakoski-opiston ja Wahren-opiston (Forssa) kanssa. 
Ilmoittautuminen to 7.1. klo 12 mennessä www.opistopalvelut.fi/vanajavesi > kurssinumero 1104900. 
Muistathan antaa myös sähköpostiosoitteesi, johon haluat osallistumislinkin lähetettävän. Webinaari pidetään 
Microsoft Teams -ympäristössä. 
 

https://www.opistopalvelut.fi/wahren
http://www.opistopalvelut.fi/vanajavesi


110111 Harmonikkaorkesteri, kevät 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., Wahreninkatu 11 
Piia Pakarinen 
24 t, Kurssimaksu 35,00 €  
Ilmoittautuminen 4.1.2021 mennessä  
  

ma 19.00-20.30 
 

11.1.2021-12.4.2021  
  

Harmonikkaryhmä kaikenikäisille soiton perusasiat hallitseville harrastajille. Orkesterissa soitetaan monipuolista viihde- ja 
pelimannimusiikkia moniäänisinä sovituksina soittajien kiinnostuksen mukaan. Kurssille osallistuvalla tulee olla oma 5-
rivinen näppäin- tai pianoharmonikka sekä kohtalainen soitto- ja nuotinlukutaito. Myös muiden instrumenttien soittajia 
voidaan ottaa mukaan. Tervetuloa!  

110112 Lauluopetusta (Täynnä!) 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., Wahreninkatu 11 
Sanna Pietiäinen 
32 t, Kurssimaksu 95,00 € Ei netti-ilmoittautumista.  

 
11.1.2021-12.4.2021  

  
Yksilöopetusta 20 minuuttia kerran viikossa 12 kertaa. Ilmoittautumisen jälkeen annetaan ohjeet tuntien sopimisesta. 
Tunti voidaan sopia opiskelijalle yksilöllisesti viikkoaikatauluun sopivaksi. Opettajan yhteystiedot: 
sanna.pietiainen(at)edu.forssa.fi  

KIELET 

SUOMI 

120104 Suomi YKI-testiin valmentava  

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., Wahreninkatu 11 
Elina Jalli 
Kurssimaksu 15,00 € 
6 t  

pe 17.00-18.30 
 

15.1.2021-29.1.2021 

Ilmoittautuminen 10.1.2021 mennessä  
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat valmistautumassa suomen keskitason YKI-testiin. Tällä lyhytkurssilla 
harjoittelemme kaikkia kielen osa-alueita: tekstin ymmärtäminen (15.1.), puhuminen ja puheen ymmärtäminen (22.1.) ja 
kirjoittaminen (29.1.) Tutustumme YKI-testin tehtävätyyppeihin ja kielistudioon. Kielitaitovaatimus kurssille on vähintään 
A2.2. Kurssi järjestetään lähiopetuksena ja tarvittaessa etäopetuksena. Lisätietoja sähköpostitse elina.jalli@gmail.com   

RANSKA  

120502 Ranskaa matkailijoille 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseokatu 2 
Joanna Moorhouse 
12 t, Kurssimaksu 25,00 €  
Ilmoittautuminen 4.1.2021 mennessä  

ti 18.45-20.15 
 

12.1.2021-16.2.2021  
  

Pari vuotta opiskelleille käytännön ranskan kielen kertausta ja hyödyllistä oppia. Tutustumme hieman Ranskan eri 
alueisiin ja kartutamme sanastoa matkailun, majoituksen ja ranskalaisittain tärkeän ruuan saralla. Teemme paljon 
puhumis- ja ääntämisharjoituksia ja kertaamme kielioppia lyhyesti. Opettajan oma materiaali.   

VENÄJÄ  

120604 Venäjän kirjaimet tutuksi 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseokatu 2 
Olga Vuorinen 
8 t, Kurssimaksu 20,00 €  
Ilmoittautuminen 28.2.2021 mennessä   

ma 18.00-19.30 
 

8.3.2021-29.3.2021  
  

Jos olet joskus harkinnut lähteväsi opiskelemaan venäjää, nyt on se aika, jolloin kannattaa tehdä se. Venäjä on 
tulevaisuuden kieli ja sen merkitys on korostunut. Kurssi tarjoaa pehmeän laskun kyrilliikan maailmaan ja luo pohjan 
tuleville opinnoillesi. Käymme läpi kyrillisten aakkosten historiaa ja teemme kirjoittamis- ja ääntämisharjoituksia. Kurssi 
sopii syksyllä 2021 alkavan venäjän alkeiskurssin pohjaksi.  



120605 Venäjän keskustelupiiri 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseokatu 2 
Olga Vuorinen 
10 t, Kurssimaksu 25,00 €  
Ilmoittautuminen 3.3.2021 mennessä  
  

Joka toinen viikko to 18.45 - 20.15 
 

11.3.2021-6.5.2021  
  

Suullisen viestinnän kurssi muutaman vuoden venäjää opiskelleille. Tervetuloa vahvistamaan opittua venäjän kielen 
taitoa. Kurssilla keskustelemme venäjäksi ajankohtaisista aiheista, kulttuurista ja matkailusta. Aktivoimme ja kehitämme 
puhutun kielen ymmärtämistä, kertaamme ja laajennamme sanavarastoa. Korona-tilanne huomioon ottaen kurssi 
mahdollisesti toteutetaan verkko-opiskeluna.  

ESPANJA  

120707 Imperfekti vai preteriti? 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., Wahreninkatu 11 
Lehtinen Ulla 
6 t, Kurssimaksu 15,00 €  
Ilmoittautuminen 3.5.2021 mennessä  
  

ti 17.30 - 19.00 
 

11.5.2021-25.5.2021  
  

Innostu imperfektistä, perehdy preteritiin. Tällä kolmen kerran kurssilla kerrataan ja harjoitellaan yhtä espanjan 
haastavimmista kielioppiasioista, imperfektiä ja preteritiä. Kurssi soveltuu useamman vuoden opiskelleille. Opettajan oma 
materiaali.  

KULTTUURI, KIRJALLISUUS  

130201 Elämäni tarinat 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, Wahreninkatu 13 
Eliisa Lintukorpi 
30 t, Kurssimaksu 45,00 €   

ke 13-15.15 
 

3.2.2021-26.5.2021  
  

Kirjoitamme tarinamme itse. Luovan kirjoittamisen harjoituksia ajatusten arkeologia tyyliin. Käymme läpi eri 
elämänvaiheita ja poimimme niistä tällä hetkellä merkittävät. Keskustelemme, muistelemme yhdessä ja kirjoitamme 
tarinat talteen. Myös vanhat valokuvat ja muut muistoesineet tuovat menneet ajat tähän hetkeen. Tule mukaan! Ryhmä 
kokoontuu joka toinen viikko joko lähiopetuksena tai etänä ja kesällä kerran opiston mökillä. 

KUVATAITEET JA MUOTOILU 

110307 Piirrä, maalaa, kirjo 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, Wahreninkatu 11 
Niina Laitonen ja M-L Kangasniemi-Saari 
10 t, Kurssimaksu 50,00 €  
Ilmoittautuminen 12.2.2021 mennessä  
  

la-su 10.00-14.15 
 
 

27.2.2021-28.2.2021  
  

Kirjonta- ja maalauskurssilla yhdistellään rohkeasti kuvataiteen ja käsityön tekniikoita. Miltä maalaus näyttää, kun 
jatkamme työskentelyä kirjomalla ja kuinka kirjontatyö muuttuu, kun lisäksi tulee maalauksellisia pintoja? Tutkimme, 
kokeilemme ja toteutamme kurssin aikana uusia ilmaisutapoja taiteen ja käsityön keinoin. Aiempaa kokemusta 
kummastakaan ei vaadita. Kurssimaksu sisältää käytettävät materiaalit. Kurssille voi tuoda myös omia materiaaleja.  

110321 Kusudama-kukka 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, Wahreninkatu 11 
Anni Paulin 
10 t, Kurssimaksu 25,00 €  
Ilmoittautuminen 18.3.2021 mennessä   

la-su 10.00-14.15 
 
 

27.3.2021-28.3.2021  
  

Vanhasta kirjasta kukaksi. Tule tekemään kukka, joka ei lakastu. Herkkä ja runsas japanilainen Kusudama-kukka syntyy 
yhteen liitettävistä origami-muodoista. Materiaalina on vanha kellastunut kirja, värillinen paperi tms. Voit tehdä yksittäisen 
kukan, kukkapallon tai kranssin. Materiaaliluettelo lähetetään sähköpostitse.  



110350 Keramiikkaa päivällä, kevät (Täynnä!) 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., Wahreninkatu 13 
Minna Kemppi 
30 t, Kurssimaksu 60,00 €  
Ilmoittautuminen 11.1.2021 mennessä  
  

ma 12.00-14.15 
 

25.1.2021-12.4.2021  
  

Keramiikkaa erilaisin tekniikoin, mm. käsinrakennustekniikat, apumuottien käyttö ja dreijaus. Materiaaleina korkeanpolton 
savet ja punasavi. Mahdollisuus kokeilla myös paperi- ja valusavea. Tutustutaan erilaisiin koristelutekniikoihin. Työt 
viimeistellään enkopeilla, alilasiteväreillä, oksideilla ja erilaisilla lasitteilla. Polttomaksu sisältyy kurssin hintaan.  

110351 Keramiikkaa illalla, kevät (Täynnä!) 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., Wahreninkatu 13 
Minna Kemppi 
30 t, Kurssimaksu 60,00 €  
Ilmoittautuminen 11.1.2021 mennessä  
  

ma 18.00-20.15 
 

25.1.2021-12.4.2021   

Ks. keramiikkaa päivällä 110350.  

110352 Posliininmaalaus, kevät 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, Wahreninkatu 13 
Teija Kaivoluoto 
24 t, Kurssimaksu 55,00 €  
Ilmoittautuminen 12.1.2021 mennessä  
  

Joka toinen viikko ma 18.00-21.00 
 

18.1.2021-29.3.2021  
  

Kurssilla koristellaan valkoposliinia koriste- ja käyttöesineiksi monin eri tekniikoin. Soveltuu niin aloittelijoille kuin jo 
pidempään alaa harrastaneille. Polttomaksu sisältyy kurssin hintaan.  

110313 Raku, kevät TAMMELA (Täynnä!) 

Rakuttaren Paja, Kaukjärventie 284 
Hanna Viljanen 
15 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 22.3.2021 mennessä  
  

ti 17.30-20.45 
pe 17.30-19.45 
la 10.00-17.00 

 
30.3.2021-17.4.2021  

  
Rakukurssilla valmistetaan karkeasta kivitavarasavesta esineitä, jotka viimeistellään uniikin lopputuloksen antavalla 
rakupoltolla. Kurssi sopii sekä aloitteleville keramiikan tekijöille, että keramiikkaa pidempään harrastaneille. Kurssipäivät: 
ti 30.3. klo 17.30-20.45, pe 16.4. klo 17.30-19.45 ja la 17.4.2021 klo 10-17.  

KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU  

110410 Tekstiilit uusiksi - kierrätä, korjaa ja luo uutta! 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, Wahreninkatu 11 
M-L Kangasniemi-Saari 
24 t, Kurssimaksu 35,00 €  
Ilmoittautuminen 12.1.2021 mennessä   

ti 16.00-19.00 
 

19.1.2021-23.2.2021   

Kierrätä, korjaa ja luo uutta vanhoista langoista, kankaista, vaatteista ja kodin tekstiileistä. Inspiroidu kaapin kätköistä tai 
kirpputorilöydöistä ja tee niistä persoonallisia tekstiilejä. Uusiokäytetään vanhoja nappeja ja vetoketjuja koristeiksi ja 
koruiksi. Kokeillaan uusia työtapoja. Tehdään myös texstep-huovasta esim. laukkuja tai tilkkumattoja.   

110412 Ommellaan luottovaatteet  

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, Wahreninkatu 11 
M-L Kangasniemi-Saari 
28 t, Kurssimaksu 35,00 €  
Ilmoittautuminen 2.3.2021 mennessä   

ti 16.00-19.00 
 

9.3.2021-20.4.2021  
  

Luottovaate on sellainen vaate, jonka puet mielelläsi päällesi, se istuu hyvin ja myös tuntuu mukavalta. Siispä tule 
opettelemaan vartalonmukaista kaavoitusta, leikkuuta, ompelemista ja sovitusta. Kurssilla voit toteuttaa visiosi aikuiselle 



tai lapselle. Ota mukaan kankaita ja omat ompelutarvikkeet. Jos olet ihan aloittelija, niin ensimmäisellä kerralla ideoidaan 
ja mietitään sopivia materiaaleja.  

110413 Neulatuftaus 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, Wahreninkatu 11 
Tiina Raumolin 
12 t, Kurssimaksu 25,00 €  
Ilmoittautuminen 18.1.2021 mennessä  
  

to 18.00-21.00 
 

28.1.2021-11.2.2021  
  

Tutustutaan tekniikkaan, tuftausneulan käyttöön, erilaisiin lankoihin ja pohjakankaisiin. Valmistetaan pieni työ, joka voi 
olla koriste laukkuun, pussukkaan, tyynyyn tai seinälle. Ota mukaan jämälankoja. (Tuftausneula 16,90 €, saa ostaa 
opettajalta.)  

110420 Ekoprint - väriä luonnosta 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, Wahreninkatu 11 
Maarit Humalajärvi 
10 t, Kurssimaksu 35,00 €  
Ilmoittautuminen 9.4.2021 mennessä  
  

pe 18.00-20.30 
la 10.00-16.00 

 
23.4.2021-24.4.2021  

  
Kurssilla tutustutaan erilaisiin värikasveihin ja kankaiden kuviointiin luonnonväreillä. Opit yksinkertaisen ja yllätyksellisen 
ekoprint- työtavan. Kasveja voi kerätä pihalta tai käyttää kukkakaupan roskia. Kankaita voi käyttää kirjonnan pohjana tai 
tilkkutöissä. Tarvikeluettelo lähetetään sähköpostitse ennen kurssia.  

110421 Painetaan kangasta Rykkerissä 

Rykkeri, Puuvillakatu 4 C 3 
Karita Stenfors-Selkälä 
18 t, Kurssimaksu 55,00 €  
Ilmoittautuminen 15.1.2021 mennessä  
  

la 10.00-17.30 
su 10.00-17.30 

 
23.1.2021-24.1.2021  

  
Kurssilla tutustutaan kankaanpainon mahdollisuuksiin ja valmistetaan yksilöllinen vaatetus- tai sisustuskangas. Kuviointi 
toteutetaan luovasti painoväreillä perinteisellä laakapainotekniikalla (silkkipaino) estomenetelmiä käyttäen ja 
viimeistellään pienillä painokuvilla valmiiksi. Työskentely tapahtuu ohjatusti ryhmätyöskentelynä työtila Rykkerin 
välineistöä ja tiloja käyttäen. Kurssilaisella on mahdollisuus painaa kangasta noin 2 metriä ja materiaalia varataan 
valmiiksi jokaiselle valinnan mukaan. Kangas ja värit laskutetaan erikseen. Ks. myös kurssi 110412 Ommellaan 
luottovaatteet.  

110427 Mattokurssi 

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, Wahreninkatu 11 
Tuija Kurikka 
39 t, Kurssimaksu 50,00 €  
Ilmoittautuminen 20.4.2021 mennessä  
  

ti 17.00-19.30 
to 17.00-19.30 

 
27.4.2021-3.6.2021  

  
Nyt voit suunnitella ja kutoa kangaspuilla juuri sinulle sopivan maton, olit sitten vasta-alkaja tai kokenut kutoja! Kurssilla 
edetään omien taitojen mukaan. Kurssille osallistuminen edellyttää myös ryhmätyöskentelyä sekä omatoimista 
työskentelyä muina kuin kurssikertoina. Mattomateriaaleista voidaan tehdä yhteistilaus tai voit kutoa maton omista 
materiaaleista. Käytössä myös paineilmapuut! Ks. kevättapahtuman matonleikkuu!  

110411 Takit ja pusakat TAMMELA (Täynnä!) 

Koulukeskus, Koulutie 1 
Tuija Grahn 
27 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 13.1.2021 mennessä  
  

ke 17.30-19.45 
 

20.1.2021-17.3.2021  
  

Tule ompelemaan helppo takki tai pusakka. Suunnitellaan ja ommellaan yksilöllinen vaate. Kaavapaperi ja saumurilangat 
kuuluvat kurssin hintaan.  

110422 Värjätään luonnonväreillä TAMMELA 



Opiston kesämökki, Opistontie 
Karita Stenfors-Selkälä 
21 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 5.5.2021 mennessä   

ke 18.00-20.15 
la 08.00-15.15 
su 09.00-16.15 

 
19.5.2021-22.8.2021  

  
Kurssilla värjätään villalankoja luonnosta kerättävillä kasveilla. Kasvien keräämisen ohjeet ja ohjeistus varsinaiseen 
värjäykseen ke 19.5. klo 18.00-20.15 Kehräämön tekstiililuokassa 3. Varsinainen värjäys tapahtuu luonnon helmassa 
opiston kesämökillä Tammelassa Pyhäjärven rannalla la 21.8 klo 8-15.15 ja su 22.8 klo 9.00-16.15. Puumaksu 5 € ja 
värjäyksen apuaineet käytön mukaan.  
 

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET  

110315 Hopeaketjun valmistus (alkeis- ja jatkokurssi), kevät 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, Wahreninkatu 11 
Helena Ponkala 
32 t, Kurssimaksu 50,00 €  
Ilmoittautuminen 14.1.2021 mennessä   

to 17.00-20.15 
 

21.1.2021-18.3.2021  
  

Ks. hopeaketjun valmistus (alkeis- ja jatkokurssi) 110314.  

110320 Kirjansidonta 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, Wahreninkatu 11 
Tiina Raumolin 
32 t, Kurssimaksu 50,00 €  
Ilmoittautuminen 14.1.2021 mennessä   

pe 18.00-21.00 
la-su 09.30-15.15 

 
22.1.2021-7.2.2021  

  
Tutustumme kirjansidontaan käytännönläheisesti. Voit valmistaa kirjan tai albumin. Perinteinen/ keskiaikainen sidos/ 
japanilaiset sidokset/ korttikirja/ korsettisidos ym. Kiinnostuksen mukaan voi värjätä nahkaa/ paperia kirjan koristeeksi. 
Halutessasi tuo vanha tekstiili kirjankansien päällykseksi. Sopii alkajille ja jatkajille. Tarvikkeita ja perustyökalut voi ostaa 
opettajalta. Perustyökalut noin 25 €. Kurssipäivät: pe 22.1. klo 18-21, la-su 23. - 24.1. klo 9.30-15.15. sekä la-su 6.-7.2. 
klo 9.30-15.15.  

110444 Nukkekodin pienesineet TAMMELA 

Koho, Kaukjärventie 284 
Maria Malmström 
27 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 19.1.2021 mennessä  
  

ti 17.00-19.15 
 

26.1.2021-30.3.2021  
  

Aikuisille suunnatulla kurssilla valmistetaan nukkekotiesineitä eri mittakaavoilla ja tekniikoilla. Syksyn aiheet: Aikuisille 
suunnatulla kurssilla valmistetaan nukkekotiesineitä eri mittakaavoilla ja tekniikoilla. Aiheet: Pintakäsittelytekniikat ja 
koristemaalaus, tiffany-lamppu fimomassasta, saunatarvikkeita, luistimet, lenkkarit. Opiskelijat hankkivat materiaalit itse, 
joitakin tarvikkeita voi halutessaan ostaa opettajalta. Materiaaleista lähetetään sähköpostitse tietoa ennen kurssin 
alkamista. Ei opetusta viikolla 9.  
 

110445 Maalauksen kesäkurssi opiston mökillä TAMMELA 

Opiston kesämökki, Opistontie 
Jan Eklund 
30 t, Kurssimaksu 45,00 €  
  

ma 14.00-19.00 
ti-to 10.00-16.00 
pe 10.00-14.00 

28.6.2021-2.7.2021  
  

Maalaamme ja kirjoitamme itseämme esiin keskikesän valossa. Kokonaisvaltainen kesäkurssi luonnonkauniissa 
ympäristössä opiston mökillä Pyhäjärven rannalla Tammelassa. Lisätietoja myöhemmin. Ilmoita alustava kiinnostus.  
 

TANSSI JA LIIKUNTA  

830101 Kevytjumppa, kevät 



Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4 
Ulla Leino 
12 t, Kurssimaksu 44,00 €  
Ilmoittautuminen 25.1.2021 mennessä  
  

ma 16.00-16.45 
 

1.2.2021-3.5.2021  
  

Ks. Kevytjumppa 830100.  

830103 Perusjumppa, kevät 

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4 
Kaarina Tammi 
12 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 27.1.2021 mennessä   

ke 18.00-18.45 
 

3.2.2021-28.4.2021  

Ks. perusjumppa 830102.  

830105 Kuntojumppa, kevät 

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4 
Kaarina Tammi 
12 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 27.1.2021 mennessä   

ke 19.00-19.45 
 

3.2.2021-28.4.2021  
  

Ks. Kuntojumppa 830104.  

830107 Tanssiksi, kevät (Täynnä!) 

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4 
Janette Koskinen 
12 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 26.1.2021 mennessä  
  

ti 09.00-9.45 
 

2.2.2021-27.4.2021  
  

Ks. tiedot tanssiksi 830106.  

830109 Vieremän tanssiksi, kevät 

Vieremän koulu, Nokantie 2 
Janette Koskinen 
12 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 25.1.2021 mennessä  
  

 ma 16.30-17.15 
 

1.2.2021-3.5.2021  
  

Ks. tiedot tanssiksi 830106.  

830112 Asahi, kevät (Täynnä!) 

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4 
Janette Koskinen 
12 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 26.1.2021 mennessä  
  

ti 10.00-10.45 
 

2.2.2021-27.4.2021  
  

Ks. Asahi 830111.  

830117 Lasten tanssi, 7v. alkaen 

Viihdeuimala Vesihelmi, Et. Puistokatu 2 
Kaarina Tammi 
12 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 26.1.2021 mennessä  
  

ti 17.00-17.45 
 

2.2.2021-27.4.2021  
  

Lasten tanssi on 7 v. ja sitä vanhemmille lapsille suunnattu liikuntatunti. Tunnilla tanssitaan erilaisia tansseja sekä 
leikitään liikunnallisia leikkejä. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita. Ota mukaan vesipullo sekä halutessasi 
sisäkengät tai tossut.  

830125 XL -tanssimix, kevät 



Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4 
Kaarina Tammi 
16 t, Kurssimaksu 50,00 €  
Ilmoittautuminen 26.1.2021 mennessä  
  

ti 18.30-19.30 
 

2.2.2021-27.4.2021  
  

XL -tanssimix on ylipainoisille suunnattu tunti, jossa liikkeet tehdään ilman hyppyjä, niveliä säästäen ja omaa kehoa 
kuunnellen. Tunti sisältää erilaisia tansseja helpoin koreografioin. Teemme myös lihaskuntoliikkeitä tanssin lomassa. 
Lopuksi kevyet venyttelyt. Kaikki liikkeet tehdään seisten tai tuolilla. Tunneilla ei pyritä painonpudotukseen, vaan 
nautitaan liikkumisesta ja musiikista sekä koetaan onnistumisen iloa. Mukaan tarvitset vesipullon ja lenkkarit tai tossut.  

830113 Lihaskuntotreeni, kevät TAMMELA 

Susikkaan kylätalo, Susikkaantie 
Karoliina Laaksonen 
12 t, Kurssimaksu 45,00 €  
Ilmoittautuminen 18.1.2021 mennessä  
  

ti 18.00-18.45 
 

2.2.2021-27.4.2021  
  

Lihaskunnon kehittämiseen keskittyvä tunti. Sisältää lämmittelyn, työosuuden ja venyttelyn. Sopii kaikille!  

KOTITALOUS  

810203 Kalaa monin eri tavoin 

Keskuskoulu, Koulukatu 5-7 
Tuulikki Heikkilä 
8 t, Kurssimaksu 25,00 €  
Ilmoittautuminen 21.1.2021 mennessä  
  

to 17.00-20.00 
 

28.1.2021-4.2.2021  
  

Kala on kiireisen kokin terveellinen pelastus. Se valmistuu nopeasti ja on ravitsevaa aivoruokaa. Tule noutamaan ideat 
omiin kalaruokiisi.  

810204 Terveelliset siemenet ja pähkinät ruoanvalmistuksessa 

Keskuskoulu, Koulukatu 5-7 
Tuulikki Heikkilä 
4 t, Kurssimaksu 20,00 €  
Ilmoittautuminen 10.2.2021 mennessä  
  

ti 17.00-20.00 
 

17.2.2021-17.2.2021  
  

Pähkinöiden ja siemenien käyttö päivittäisessä ruokavaliossa lisää ruoan ravitsemuksellista laatua. Niiden käyttö on 
hyvin yksinkertaista ja helppoa. Tutustumme pähkinöiden ja siementen ominaisuuksiin ja käyttöön ruoanvalmistuksessa 
sekä valmistamme niistä maistiaisia.  
 
 
 
 

Huomioithan viimeisen ilmoittautumispäivän, jotta 
kurssi varmasti toteutuu!  

 


