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REHTORIN KATSAUS (Simo Veistola)
Ohjelmaesite julkaistiin yhdessä Jokiläänin kansalaisopiston kanssa jo kahdeksattatoista kertaa sa‐
moissa kansissa. Painopaikka oli jälleen Forssa Print. Ohjelmaesite jaettiin kaikkiin viiteen Lounais‐
Hämeen kuntaan elokuun puolivälissä.
Opiskelijamäärä oli 1625, joista forssalaisia 1115, tammelalaisia 274 ja muualta 236. Opiskeli‐
joista naisia oli 1352 ja miehiä 273. Kurssilaisia oli 2659.
Opiston pitkäaikainen rehtori Jukka Nummelin jäi eläkkeelle kesällä 2018. Rehtorin tehtäviä hoiti
väliaikaisena Marja‐Leena Kangasniemi‐Saari ja tammikuun alusta alkaen vakituisena Simo Veis‐
tola. Päätoimisia opettajia neljä (Marja‐Leena Kangasniemi‐Saari, Natalia Maltizova, Eliisa Lintu‐
korpi, Kari Simonen ja Kirsi Vikman). Kurssisihteerinä toimi edelleen Arja Latvala. Tuntiopettajia oli
lukuvuoden aikana kaikkiaan 75.
Tapahtumat
Hakkapeliittatori
Tammelan kirpparikierros / teemana 1918 Tervalampi
Kehräämön perhelauantai
Mahdollisuuksien tori
Monikulttuuriset iltamat 19.11.2018 Teatteritalossa, Kotio‐hanke ja opisto.
Opiston näytelmä piiri esiintyi: "Seitsemän sisarta!"
Pienen teatterin esitykset
Luentoja:
Erilaiset elämänkatsomukset: Pauliina Aarva ‐ 2.9.2018 ‐ kuulemassa noin 15. TUNNE ITSESI ‐ta‐
pahtuma Forssan Teatteritalolla
Brander‐sali:
Kati Sarvela, hammaslääkäri, hypnoterapeutti 5.10.
2018
Tulku Dakpa Rinpoche on Danakosha Lingin hengelli‐
nen johtaja, ja hän on ensimmäinen oppilaidensa
pyynnöstä Suomeen vakituisesti asumaan asettunut
tiibetinbuddhalainen lama. Hän on vastaanottanut
opetuksia aikamme merkittävimmiltä buddhalaisilta
opettajilta, kuten Kyabje Mindrolling Trichen Rin‐
pochelta ja Kyabje Taklung Tsetrul Rinpochelta. Hän
on valmistunut Mindrollingin luostarin korkeakou‐
lusta valtuutetuksi suutristen ja tantristen opetusten
haltijaksi." Luento buddhalaisuudesta 1.11. 2018
Markku Siivola, unityöryhmäohjaaja, psykiatrian eri‐
koislääkäri: ”Elämän ja unien opissa ‐ unet elämän
ymmärtämisen palveluksessa." 27.11. 18 läsnä 10
Kirsi Lehto: Maailman synty. Yhteistyössä Tähtitie‐
teen seura Uranuksen kanssa 13.11.18. 30 osallistu‐
jaa.
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Ikääntyvien yliopisto (kuva ed. sivulla)
Syksyllä 2018 järjestettiin Hämeen yliopiston kanssa yhteistyössä neljän verkkoluennon sarja (iso‐
vanhemmuus, meteorologia, antibiootit). Ensimmäiselle maksuttomalle luennolle osallistui 30 ih‐
mistä, ja maksulliseen luentosarjaan osallistui seitsemän.
Forssan Kansalaisopiston opistolaiskunta ry
Kirsi Vikman jäsenenä ‐ Eliisa Lintukorpi varajäsen

YHTEISKUNNALLISET JA YLEISET AINEET (Kari Simonen)
Yhteiskunnallisten aineiden osalta jatkettiin aikaisempien vuosien tapaan tietoyhteiskunnan kan‐
salaistaitoja ylläpitäen ja edistäen. Syksyn kurssitarjonnassa oli mm. tietotekniikkaa aloittelijoille,
sujuvammin sähköpostilla, helppoa kuvanmuokkausta ja Office‐kursseja. Keväällä tarjottiin edellis‐
ten lisäksi erityisesti senioreille suunnattuja kursseja sekä tehokkaita lyhytkursseja keskeisimpiin
sovellusohjelmiin. Kurssien toteutuminen oli vaihtelevaa, sillä kysynnässä ilmeni edellisen lukuvuo‐
den tapaan hiipumista. Nykyisenkaltaisena järjestettävä tietotekniikan kurssitarjonta päätettiinkin
lopettaa. Oppimistavoitteissa saavutettiin kuitenkin hyvin tyydyttäviä tuloksia. Tilauskoulutuk‐
sessa toteutettiin syksyllä ja keväällä ikäihmisille suunnatut atk‐koulutukset, joiden järjestämisessä
avusti jälleen ansiokkaasti Wahrenin Lions‐klubi. Kansalliset seniorit (Urjalan osasto) oli myös aktii‐
visesti mukana toiminnassa. Lisäksi maahanmuuttajille tarjottiin tietotekniikan perusteita ja sovel‐
lusohjelmia käsittäviä kurssikokonaisuuksia. Syksyllä toteutui Office‐kurssi edellisen vuoden perus‐
teiden jatkoksi. Tulokset olivat myönteisiä.
Avoimen yliopiston kursseista toteutui: kasvatustieteen perusopinnot (25 op), kuvataiteen perus‐
opinnot (25 op) ja psyykkiset traumat (3 op). Opintoja tarjottiin vakiintuneeseen tapaan yhteis‐
työssä Hämeen kesäyliopiston kanssa.
Opintopiireihin ja kursseihin osallistuttiin entiseen tapaan innokkaasti, etenkin liikunta‐, tanssi‐ ja
yogaryhmiin. Radioamatöörikurssi toteutui toistamiseen hyvällä osanotolla. Miesten yhteiskunnal‐
linen opinto‐ ja keskustelupiiri jatkui vakiintuneen suosion pohjalta. Myös askartelu‐ ja puutyö‐
kurssit säilyttivät suosionsa totuttuun tapaan. Luentosarjat toteutuivat vaihtelevalla menestyk‐
sellä, kuten edellä mainittiin.

TEATTERI JA ILMAISUAINEET (Eliisa Lintukorpi)
Forssan seurakunnan ja Wahren‐opiston monivuotinen yhteistyö huipentui Kaj Munkin näytelmän
SANA toteuttamisessa (ohj. Eliisa Lintukorpi). Näytelmää harjoiteltiin kaksi kertaa viikossa Forssan
teatteritalolla ja seurakuntatalolla vuorotellen. Siihen löytyi osaava näyttelijäkunta avoimen haun
kautta. Seurakunnan puolelta Mauri Laihorinne ja Anniina Suvilampi aktiiveina etsivät sopivia näyt‐
telijöitä ja olivat vahvasti mukana toteuttamassa näytelmää – molemmat sen lisäksi rooleissa.
Myös opiston kautta mukaan tulleet löysivät paikkansa näytelmässä: Tuomas Vesala räätäli Pette‐
rinä ja Jouni Kantola Johanneksena. Harri Oinonen teki julisteen ja käsiohjelman sekä vastasi ääni
ja valotehosteista. Näytelmää esitettiin su 14.4. klo 14 ja 16.4. klo 18 ja 19. ja 20 4. kaksi esitystä
yhteensä 6 esitystä ja noin 600 katsojaa. (Näytelmän kesto oli tunti ja vartti.) Näytelmän sanoma
uskon voimasta sopi pääsiäisen teemaan, vaikka ei suoranaisesti käsitellyt Jeesuksen ajan tapahtu‐
mia. Näytelmä uutisoitiin Hämeen Sanomia myöten ja se onnistui hyvin.
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Pienen teatterikoulun ”Taikamaailma” ‐ryhmä kokoontui Forssan Teatteritalolla maanantaisin klo
16‐17.30. Ryhmään tuli uusia ja se tavallaan aloitti alusta. Kaksi Prinsessaa (alun perin Kolme prin‐
sessaa) oli ryhmän itse ideoima tarina mustasukkaisuudesta. Se esitettiin marraskuun lopulla van‐
hemmille ja ystäville. Keväällä ryhmä teki Sirkus‐aiheisen näytelmän, joka esitettiin monikulttuuri‐
sissa iltamissa 29.4. Ryhmästä Taika Sjöblom ja Miina Pääjärvi siirtyivät kevääksi Titi Lillqvistin Ma‐
gic‐ryhmään ja tekivät siellä hyvät roolit.
Teatteri ja maahanmuuttajat
KOTIO‐Hankkeen kanssa tehtynä yhteistyönä syntyivät Monikulttuuriset iltamat sekä syksyllä 2018
että keväällä 2019 Forssan teatteritalolla. Syksyn iltamat olivat ma 19.11.2018 klo 18 (yleisöä n. 60
henkeä). Ohjelma: ”Seitsemän sisarta” Wahren‐opiston näytelmäpiiri (ohj. Eliisa Lintukorpi) ja
maahanmuuttajanuorten esitys (ohj. Petra Käppi ja Mia Säppi), muuta iltamaohjelmaa: Aada Lehti‐
nen, Harmonikka ja Maarit Murtomäki yhtye kansanlaulukooste. Kevään iltamat toteutuivat ma
29.4. klo 18 alkaen (yleisöä n. 70 henkeä). Ohjelma: Pieni teatterikoulu Taikamaailma: SIRKUS (ohj.
Eliisa Lintukorpi), Nuotiotarinoita (ohj. Miia Säppi ja Petra Käppi), Wahren‐opiston Itämaisen tans‐
sin ryhmä (ohj. Heidi Selenius), Itsenäisen ”Ihan koirana mennään” ‐ryhmän esitys (kirj. Teija Elo‐
ranta).
MAAHANMUUTTAJIEN LUKU‐ ja KIRJOITUSTAITOKOULUTUS toteutui yhdessä Faktian kanssa 12.4.‐
29.5. Opettajina Lilja Lankinen ja Eliisa Lintukorpi. Yhteensä 360 tuntia. Ryhmä kokoontui tiistaisin
8.15‐11.30 Lankavärjäämön muotoiluluokassa ja ke‐to‐pe Faktian luokassa 125. Siinä oli parhaim‐
millaan 15 henkeä. Bangladeshistä, Syyriasta, Afganistanista, Irakista ja Romaniasta. Mukana oli
kaikenikäisiä miehiä ja naisia – jopa yksi perhe.
KULTTUURIRINKI oli pieni, mutta aktiivinen, se kokoontui, keskusteli ja vinkkasi kulttuuritapahtu‐
mia toisilleen joka toinen tiistai. Piiri laajeni kun ryhmään sai tuoda ystävänsä vierailulle. Teemoina
kirjallisuustapahtumat, teatteri, näyttelyt, konsertit jne.
SANATAIDE‐ryhmät LUKUPIIRIÄ lukuun ottamatta kärsivät osallistujakadosta. Sisäinen Teatteri –
luennon piti Kati Sarvela, mutta viikonloppukurssille ei tullut tarpeeksi osallistujia.
ERILAISET ELÄMÄNKATSOMUKSET luentosarja Pauliina Aarva ”Tunne itsesi” –tapahtuman yhtey‐
dessä Forssan Teatteritalolla, Kati Sarvela, Tulku Dakpa Ringpotche ja Markku Siivola: Elämän ja
unien opissa.
TAMMELAN tarjontaan lisättiin syksyllä sukututkimuspajoja 4 kpl, josta jalostuí Erkki Tiensuun pi‐
tämä sukututkimuspiiri. Porras, Letku, Tammela ja Susikas olivat sukututkimusherätyksen koh‐
teina. Varsinainen ryhmä pidettiin Tammelan keskustassa Manttaalilla maanantaisin. Seppo Kujala
ja Eliisa Lintukorpi puolestaan virittivät Liesjärven kylän historiaan liittyvää ryhmää kolme kertaa
syksyn aikana – kerran Metsäkoululla ja kaksi kertaa Liesjärven koululla. Keväällä Pääjärvellä Maja‐
mäessä 11.5. Tilaisuuksissa noin 10‐15 osallistujaa kussakin.
Sen sijaan Kunnantalojen sielunelämä ei kiinnostanut opiston kautta järjestettynä. Forssan kau‐
pungintalo tutuksi ja Tammelan kunnantalo tutuksi saivat kumpikin yhden kiinnostuneen osallistu‐
jan. Peruuntuivat. Samoin Tammelan kesäteatterille varatut tunnit jäivät toteutumatta.
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Opiston mökki, Opistontie 4, Tammela
Opiston järjestämät muistelot elokuussa 2018 kokosivat Forssan kansalaisopiston vanhaa väkeä
katsomaan valokuvia ja ihastelemaan mökin siistiytynyttä ulkomuotoa. Eliisa Lintukorpi järjesti ti‐
laisuuden ja keitti kahvit osallistujille.
Kesäksi suunniteltu monitaidekurssi toteutunee 25.‐27.6. Tarkoituksena maalata, laulaa ja kirjoit‐
taa kokonaisvaltaisesti Suomen suvessa. Opettajina Jan Eklund ja Outi Aro‐Heinilä ja Eliisa Lintu‐
korpi.
Muuta:
Eliisa Lintukorpi on ollut Kotio‐hankkeen ohjausryhmän jäsen (Lasten ja nuorten säätiön maahan‐
muuttajanuorille tarkoitettu taidelähtöinen koulutushanke) ja opistolaiskunnan johtokunnassa
opiston edustajana virkansa velvoittamana. Hän on osallistunut seuraaviin koulutuksiin:
Teatteritaiteen perusopetuksen ”Pedagogiikka ja luova prosessi” 8.2. Riihimäen nuorisoteatterissa.
Maahanmuuttajien luku‐ ja kirjoitustaidon arviointikoulutus Hämeenlinna 8.5.

PIENEN TEATTERIKOULUN TOIMINTAKERTOMUS TALVIKAUDELLA 2018‐2019
Pienen teatterin ryhmät ja esitykset
Pienessä Teatterissa toimi kauden aikana 5 ryhmää, joissa oli 48 oppilasta ja kolme ohjaajaa yh‐
teensä 384 tuntia. Ryhmät toimivat ja esiintyivät hajautettuina kolmeen eri tilaan eikä toimitila‐
puutteen vuoksi pystytty aloittamaan uutta 8‐vuotiaitten ryhmää.
Ryhmissä toteutettiin lasten‐ ja nuorten teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa –
osittain uuden mukaan, mutta entiset ryhmät saattoivat vielä käyttää vanhaa. Ryhmät toteuttivat
vuoden aikana yhteensä 10 avointa esitystä 330 katsojalle ja 3 koululaisesitystä 380:lle katso‐
jalle. Lisäksi Karuselli ja Stars esittivät näytelmänsä Nuori Kulttuuri‐teatterivuoden Kanta‐Hä‐
meen Teatris‐aluetapahtumassa, josta Stars‐ryhmä pääsi mukaan valtakunnalliseen Teatris‐tapah‐
tumaan Jyväskylään toukokuussa.
Ryhmät ”vanhimmasta nuorimpaan ” (taiteen perusopetuksen tasojen mukaan):
Stars
8 oppilasta, ohjaajana Titi Lillqvist. Ryhmä teki Tuija Lehtisen kirjasta ”Lemmikkilyhärit” dramatisoi‐
dun näytelmän ”Lemmikkilyhärit ” ja esitti sen maaliskuussa kerran avoimena esityksenä yhteensä
88 katsojalle sekä huhtikuussa koululaisnäytöksenä 80:lle katsojalle.
Magic
7 oppilasta, ohjaajana Titi Lillqvist. Ryhmä teki F.C.Burnettin kirjasta ”Pikku Prinsessa” dramatisoi‐
dun näytelmän ja esitti sen 3 kertaa toukokuussa avoimina esityksinä yhteensä 87:lle katso‐
jalle Pikku Spotissa.
Karuselli
13 oppilasta, ohjaajana Minna Tiirikainen‐James. Ryhmä teki Elina Kilkun kirjoittaman näytel‐
män ”Too School For Cool” ja esitti sen kevään aikana 3 kertaa avoimina esityksinä yh‐
teensä 50:lle katsojalle sekä kaksi kertaa koululaisnäytöksenä yhteensä 300:lle katsojalle.
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Ystävät
9 oppilasta, ohjaajana Minna Tiirikainen‐James. Ryhmä tuotti ryhmän itse ideoiman pienoisnäytel‐
män ”Uutisista, hyvää iltaa” ja esitti sen toukokuussa kerran 15:lle katsojalle Tehtaankoululla 14.5.
Taikamaailma
11 oppilasta ohjaajana Eliisa Lintukorpi. Ryhmä. Ryhmä teki kauden aikana kaksi näytelmää.
Marraskuussa esityksen ”Kaksi Prinsessaa” 50 katsojalle ja huhtikuussa näytelmän ”Sirkus”, joka
esitettiin Wahren‐opiston iltamien osana 80 katsojalle. Kumpikin esitys syntyi lasten omista ide‐
oista.
Muuta toimintaa
Kaikille teatteriryhmille järjestettiin teatteri‐ilta, jossa tutustuttiin ensin Forssan teatterin lasten‐
näytelmän ”Me Rosvolat” tekoon harjoituksissa ja käytiin myöhemmin katsomassa itse esitys.
Tilojen yhteiskäyttöä Forssan teatterin kanssa vahvistui. Koska teatterilla on ollut hyvin täyttä ja
paljon toimintaa, aloitettiin aktiivinen oman toimitilan etsiminen ja järjestettiin syksyllä 2018
”päättäjäilta”, johon kutsuttiin Forssan kaupunginhallitus, ‐valtuusto, sivistyslautakunta ja virka‐
miehiä. Pienelle Teatterille löytyi oma tila Forssan teatterin kellarista keväällä 2019, mutta koska
sen käyttö on rajoitettu n. 20 h pienryhmille, se ei vielä ole ratkaissut esitystilan tarvetta.
Katse kohti monikylää!
Vanhempainyhdistys hankki Pienelle Teatterille oma helppokäyttöinen valokaluston LounaPlus‐
san ”Harraste”‐hankkeen avustuksella.

KIELET, KOTITALOUS YM. (Kirsi Vikman)
Kielitarjotin oli edelleen laaja: opistossamme oli mahdollisuus opiskella 12 kieltä 37 eri ryhmässä.
Ja kyllä tätä mahdollisuutta myös käytettiin hyväksi, opiskelijoita oli yhteensä 431. Lukuvuoden
aikana jouduttiin perumaan lähinnä muutama englannin ja venäjän kurssi, niistäkin osa esim.
perhevapaan tai sairausloman vuoksi. Uutuuksista mainittakoon mm. keväällä toteutettu Puhutaan
suomea! ‐kurssi, joka valmensi mm. ykitutkintoon. Kurssin aloitti Kirsi Vikman ja veti loppuun Elina
Jalli. Uutta oli myös tutustuminen portugalin kieleen, jonka pariin johdatteli Henry Malmgren.
Lasten, joiden kotikielenä on arabia, kerhoja veti Noor Al‐Hashimi.
Koko vuoden kestäviä suomen kursseja ulkomaalaisille oli tarjolla kolme, kaikissa opettajana Anne‐
Mari Heino. Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa jatkui eskarienglannin opetuksena
Axelin eskarissa ja Pihakoivun päiväkodissa. Ryhmiä oli tänä vuonna jopa 9, niissä oppilaita
yhteensä 112, opettajana Aija Mäkinen‐Demiri. Yksi englannin verkkokurssikin mahtui ohjelmaan,
sen veti Leni Huuhtanen. Varsinaisia keskustelukursseja oli yksi, sen opettajana Richard Conway.
Kirsi Vikmanin jäädessä helmikuussa sairauslomalle alkoi kolmea englannin ja kolmea ranskan
ryhmää sijaistaa Aija Mäkinen‐Demiri. Kaksi ylempää englannin kurssia (aamu‐ ja iltavirkut)
jouduttiin loppukevään osalta perumaan: opiskelijoille tarjottiin kuitenkin mahdollisuus osallistua
English Café ‐kurssille. Aamuvirkut kokoontuivat joka viikko ns. omatoimiryhmänä. Kiitos erityisesti
Kaija Ryhdälle omatoimiryhmän käytännön asioiden hoitamisesta!
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Saksan kurssit otti hoitaakseen lukion saksanopettaja Susanne Petersen. Espanjasta tarjonta oli
edelleen laajaa: koko vuoden pituisia kursseja oli 7, joista yksi kokoontui Riihivalkaman koululla
Tammelassa. Lisäksi keväällä tarjottiin vielä kaksi kertaavaa lyhytkurssia. Kaikkia ryhmiä opetti Ulla
Lehtinen. Italiaa opiskeltiin kahdessa ryhmässä Tuula Rauhala‐Benuzzin johdolla, venäjää
luotsasivat Ljudmila Paajanen ja Olga Vuorinen. Viron kielen kahden ryhmän opetuksesta huolehti
edelleen Vivian Majevski, japanin alkeista Reika Vesala. Reikan ryhmän opiskelija osallistui
maaliskuussa valtakunnalliseen japanin kielen puhekilpailuun Helsingin työväenopistossa. Hienoa
aktiivisuutta sekä opiskelijalta että opettajalta!
Ulla Lehtinen ja Kirsi Vikman luotsasivat myös n. 100 lähinnä englannin, ranskan, espanjan ja
venäjän opiskelijaa kokeilemaan netissä ns. Reactored‐kielityökalua.
Ruokailloista osa oli niin suosittuja, että osasta kursseja olisi voitu järjestää rinnakkaiskurssikin,
koska kaikki ilmoittautuneet eivät mahtuneet varsinaiselle kurssille mukaan. Erityisesti kiinnostivat
kasvisruoka, kreikkalaisen ruuan illat ja thairuoka. 12 ruokaillasta jäi toteutumatta vain
”Koristeveistelyä thaimaalaisittain” ja sairastapauksen vuoksi ”Italialaista ruokaa”. Ruokailtoja
vetivät Tuulikki Heikkilä (Hyvän mielen kasvisruokaa, Ruokaa diabeetikoille, Vatsa‐ ja
suolistoystävällistä ruokaa, Kotijuustoa, nam!, Maistuvaa ja ravitsevaa ruokaa ikääntyville ja
Ruuanvalmistusilta kehitysvammaisille), Marita Voglojev‐Skivalos (Kreikkalaista ruokaa 1‐2), Anna
Praowpilas‐Sopakool (Tutustu thairuokaan) ja Reika Vesala (Matcha‐jälkiruokia ja teeseremoniaa).
Suurin osa kursseista pidettiin Keskuskoulun kotitalousluokassa, jonne muutaman vuoden tauon
jälkeen palattiin.

Luentoja tarjottiin lukuvuoden aikana seuraavista aiheista: Ruoka‐ ja ravitsemustietoutta
diabeetikoille, Vatsa‐ ja suolistoystävällisestä ruuasta (Tuulikki Heikkilä), Pidä huolta ihostasi! (Mari
Laaksovirta), Pidä huolta jaloistasi! (Tuija Virtanen) sekä Riitele rakentavasti (Anja Nwose). Kadar
György kertoi erittäin mielenkiintoisesti Narsismista ja työpaikkakiusaamisesta ja siitä miten narsisti
ei koskaan myönnä erehtyneensä. Kaarina Peuraniemi luennoi Tammelassa otsikolla ”Elämän
helmiä ja haasteita murkkuikäisten vanhemmille”. Varsinkin näihin kahdelle viimeksi mainitulle
luennolle olisi toivonut paljon enemmän kuulijoita ja keskustelijoita.
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Mielenkiintoinen kokeilu oli myös Katse itseen! Eli voimaannuttavan valokuvauksen työpaja
kehitysvammaisille henkilöille. Valokuvaukseen pariin ja itsensä löytämiseen johdatteli Anne
Saarnio‐Jokinen.
Retkiä yhteistyössä opistolaiskunnan kanssa tehtiin neljä: Helsingin kirjamessuille (osallistujia 41),
Tampereen kädentaitomessuille (58), matkamessuille Helsinkiin (50) ja Turun kädentaitomessuille
(30). Retki Helsingin kevätmessuille ja Kesäretki Espooseen ja Kiikalaan jouduttiin perumaan
vetäjäpulan takia.
Yleisiä kielitutkintoja suoritettiin lukuvuoden aikana 184. Suurin osa, kuten ennenkin, oli suomen
keskitason tutkintoja. Muita suoritettiin vain 8 seuraavasti: suomen perustaso 2, venäjän perustaso
1, englannin keskitaso 2 ja ruotsin keskitaso 3. Ykitutkintoja on järjestetty opistossamme koko
tutkintosysteemin olemassaolon ajan, vuodesta 1994 lähtien. 25 vuoden aikana osallistujia
tutkintoihin on meillä ollut jo likemmäs 2000! Systeemi ei olisi toiminut, ellei opistolla olisi ollut
myös asialle erittäin omistautunutta ykitiimiä valvojineen. Tässä vaiheessa ISO KIITOS kaikille
entisille ja nykyisille tiimiläisille! OPH:n järjestämään järjestäjien koulutukseen Helsingissä 12.10.
osallistui Kirsi Vikman.
Koska tämä toimintakertomus on viimeinen, jonka kirjoitan (tätä kirjoittaessani olen edelleen
sairauslomalla ja jäämässä myöhemmin vakavan sairauden takia ennenaikaiselle eläkkeelle),
haluan tässä yhteydessä kiittää Teitä kaikkia, hyvät opiskelijat ja muutkin asiakkaat,
yhteistyökumppanit ja työyhteisöni jäsenet (tuntiopettajat ja päätoimiset työntekijät), että olen
saanut tehdä tätä minulle mieluista ja paljon sisältöä elämääni antanutta työtä. Enpä olisi vuoden
1984 elokuussa, kun ”upouutena” opena aloitin työni Harjavallan kansalaisopistossa Satakunnassa,
osannut kuvitella, että tästä työstä tulisi minulle niin pitkäaikainen ja mielenkiintoinen
näköalapaikka vapaaseen sivistystyöhön. Erityisesti muistan lämmöllä ensimmäistä ”oppiäitiäni” eli
Harjavallan kansalaisopiston pitkäaikaista, nyt jo edesmennyttä rehtoria Leena Räsästä, joka
jonkinlaisena opistomaailman edelläkävijänä opasti ”untuvikkoa” moniin opistomaailman asioihin
heti alusta alkaen. Leena kannusti jo tuolloin pitämään lyhytkursseja, kansainvälistymään,
kouluttautumaan koko ajan, pitämään yhteyttä kollegoihin muissa opistoissa, toimimaan yhdessä
opiskelijayhdistyksen kanssa jne.
Mistä sitten on tehty hyvä opisto, mitä siihen tarvitaan? Asiakaslähtöisyyttä eli asiakkaiden
kuulemista ja hyvää palautteen keräämissysteemiä ja myös palautteiden jatkokäsittelyä, yhtenäisiä
ja toimivia käytäntöjä tiedotuksessa, ilmoittautumisissa ym. käytännön asioissa, asiakkaiden ja
työntekijöiden tasavertaista kohtelua, kaikkien kannustamista, mutta myös kritiikin
vastaanottamisen kykyä, koska vain siten voi kehittää toimintaa, unohtamatta tietenkään
toiminnan tavoitteellisuutta, tekemisen iloa ja positiivisuutta.
Näillä sanoilla toivotan mitä parhainta menestystä pian 100 vuotta täyttävälle opistollemme. Kauan
eläköön vapaa sivistystyö!
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MUSIIKKI (Natalia Maltizova)
Viihdekuoro Kehrät (Viihdekuoroyhdistys Kehrät ry)
Vuosi 2018 oli kuoron 43.toimintavuosi. Syksyn harjoituskausi alkoi 29.8.2018. Syyslaulajaiset pi‐
dettiin Tehtaankoululla sunnuntaina 30.9. Kuoro osallistui Suomalaisen messun esitykseen Forssan
kirkossa 28.10 muiden seudun kuorojen kanssa. Syksyn viimeinen esiintyminen toteutettiin perin‐
teisessä Kuorojen joulukonsertissa 15.12.
Vuosi 2019 on kuoron 44. toimintavuosi. Kevätkausi aloitettiin ke 9.1. Pentti Koskimaan Wanhan
hyvän ajan laulu‐levynjulkistamiskonsertissa 26.1. Someron Seurahuoneella kuoro oli esittämässä
Toivo Kärjen säveltämää musiikkia. Vuosikokous pidettiin Kehräämön kuorosalissa ke 20.3. Järjes‐
tettiin Kevätlaulajaiset Tehtaankoululla sunnuntaina 7.4. Sitä ennen oli laululeiri. Saimme Wahren‐
opiston vasta‐alkajien kuoron mukaan laulamaan kanssamme. Kevätkonsertti Kehrät Väreissä pi‐
dettiin su 19.5. Työväentalolla. Mukana myös Hannu Mäkelän johtama orkesteri.
Hallitus:
Vuosikokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Tuija Laakso. Erovuoroisten tilalle valittiin Aila
Mäkitalo, Minna Koskinen, Markku Jokinen ja Kari Saarinen. Hallituksessa jatkavat Ulla Hannula,
Sirpa Oksa, Pentti Koskimaa ja Hannu Laakso. Varajäseniksi valittiin Virpi Seppänen ja Mikko Vilja‐
nen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Leena Pohjalainen ja Annele Kasurinen sekä heille varahenki‐
löiksi Kirsi Laaksonen ja Katja Lehtoranta. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheen‐
johtajaksi Pentti Koskimaan, sihteeriksi Minna Koskisen ja rahastonhoitajaksi Kari Saarisen. Vuo‐
den Kehräksi 2017 valittiin Natalia Maltizova.
Forssan Naiskuoro (Forssan Naiskuoro ry)
Vuosi 2018 oli 74. toimintavuosi. Vuoden kohokohta oli Poly´sons‐kuoron (Aix‐Les‐Bains Ranska)
vierailu Forssassa 10‐13.5.2018 ja matka Ranskaan 20.‐23.9 Aix‐les‐Bainsiin.
10.5.2018
Vieraiden haku Lentoasemalta klo 14. Tulojuhla Tehtaankoululla klo 16.30‐20.30, kuorot esiintyivät
oman johtajansa johdolla, yhteislaulua, ruokailu ja kahvit.
11.5.2018
Tutustuminen Forssaan. Kaksi opastettua kierrosta Forssan museolla. Toinen museon sisällä ja toi‐
nen ulkosalla, jossa kerrottiin Forssan kaupungin syntymisestä Kuhalankosken partaalle, Wah‐
renista yms. Ruokailu Forssan kaupungintalolla. Kaupunginjohtajan tervehdys. Vieraat lauloivat
Kaupungintalon ruokalassa. Kävelyretki kaupungilla, mahdollisuus tutustua kirjastoon, käsityö ‐
yms. kauppoihin. Tutustuminen Kutomon alueeseen ja Finlaysonin kauppaan. Konsertti Tammelan
kirkossa alkaen klo 18. Molemmat kuorot esiintyivät omilla ohjelmillaan sekä yhdessä.
Konsertin jälkeen ruokailu Tammelan Pappilassa. Majoittuminen perheisiin.
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12.5.2018
Kokoontuminen Forssan torilla klo 9. tutustuminen toriin ja sen ympäristöön. Kuorot esiintyivät
torilla omilla ohjelmillaan ja myös yhdessä klo 10‐11.30, klo 12.00 alkaen kokopäivän bussikierros
luontokohteisiin: Torronsuo, Liesjärvi, Eerikkilä, (jossa ruokailu) Saaren kansanpuisto, Kaukolan nä‐
kötorni. Klo 18 Tammelan Sahrapirtillä illanvietto, saunomista, uintia, ruokailu. Laulua ja ilonpitoa.
13.5.2018
Kokoontuminen Forssan torilla ja jäähyväiset. Bussimatka kohti Helsinkiä alkoi. Muutama kuorolai‐
nen lähti saattamaan ja viettämään Helsinki‐päivää vieraiden kanssa. Aurinko ja lämmin ilma oli
ollut koko vierailun ajan ihmetyksen aiheena. Niin myös vielä tänä viimeisenäkin päivänä
Helsingissä. Kävimme Sibelius‐monumentilla, jossa lauloimme isolla joukolla Finlandian. Lisäksi kä‐
vimme kirkoissa, kauppatorilla yms., jossa ihana vilinä ja suomalaiset kesävaatteissaan antoivat
vieraille unohtumattoman positiivisen fiiliksen maastamme. Ostimme torilta mansikoita ja jäätelöä
yms., jotka maistuivatkin kesältä. Saatoimme vieraat lentoasemalle, avustimme vielä muodolli‐
suuksissa ja sen jälkeen haikeat jäähyväiset. Jäimme odottamaan syksyä, jolloin tapaisimme uudel‐
leen!
Syyskausi aloitettiin 20.8. matkaamalla Nyströmien mökille Tammelaan. Matka Ranskaan 20.‐23.9
Aix‐les‐Bains‐nimiseen kaupunkiin, Savoien lääniin. Lensimme Sveitsin puolelle Geneveen, sieltä oli
matkaa vain n.70 km Aix‐les‐Bainsiin. Kentältä lähdettyämme teimme pienen mutkan vanhaan riip‐
pusiltaan nimeltään Pont de la Caille. Aix‐les‐Bains on vanha kylpyläkaupunki Bourget‐järven itä‐
rannalla. Asukkaita on n. 27 500. Se on perustettu jo Rooman vallan aikana. Lämpimät rikkipitoiset
lähteet ovat tehneet kaupungista suositun turistikohteen. Seuraavana aamuna lähdimme laivaris‐
teilylle Chanaz'n kylään. Chanaz'n kylässä tutustuimme vanhaan myllyyn, jossa valmistettiin mm.
pähkinäöljyä. Konsertissa paikallisessa kirkossa 21.9. kumpikin kuoro lauloi oman ohjelmansa ja
lopuksi lauloimme yhdessä Finlandian suomeksi ja ranskaksi. Seuraavana päivänä kävimme Re‐
vard‐vuoren huipulla, jossa meitä kohtasi mykistävän kaunis näky! Poikkesimme vielä Belvedere de
la Chambotte‐nimisessä maisemakohteessa. Täälläkin laulettiin! Sunnuntaina menimme bussilla
tutustumaan läänin pääkaupunkiin Chamberyyn. Lähtiäistilaisuudessa tunteet nousivat pintaan.
Oli uskomatonta, miten niin lyhyessä ajassa voi muodostua niin lämmin ystävyys kahden kuoron
välille. Erityisesti, kun usein yhteisenä kielenä oli vain laulu.
Muut esiintymiset:
25.8. Luonnon päivä Tammelassa Kaukolanharjun näkötornilla
7.10. Konsertti ”Terveiset Ranskasta” Työväentalolla
8.10. esiintyminen Heikanrinteen palvelutalossa
11.11. Konsertti Irmeli Filppulan 70 v. juhlissa
1.12. esiintyminen Humppilan joulunavauksessa
21.12. Pikkujoulutervehdys kehitysvammaisten palveluyksikössä Niittyvillassa.
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Vuosi 2019 on Naiskuoron 75. toimintavuosi. Kevätkausi alkoi 8.1. Harjoiteltiin kevätkonsertin oh‐
jelmistoa. 26.3. käytiin laulamassa Heikanrinteen palvelutalossa. Vappukonsertissa, Kevätaikaa‐
laulun taikaa, esitettiin mm. The Beatlesin laulut, Yesterday, Ob‐la‐di, ob‐la‐da, Let it be, Do you
want to know a secret, G. De Godzinskyn Sulle salaisuuden kertoa mä voisin ja Sulle kauneimmat
lauluni laulan ja ikivihreät Besame mucho, Kenties ja Amor.
Muuta vuoden aikana:



Vuoden 2017 laulajaksi valittiin Heidi Pihkala
Forssan Mieskuoron kokouksien ja konserttien kahvituksen hoitaminen

Hallitus:
Liisa Puputti (pj.), Pirjo Hirsimäki (varapj.), Tuija Lietu (siht.), Heidi Pihkala (rahastonhoitaja ja netti‐
vastaava), Kirsti Nyström (emäntä), Inga Sirkesalo, Soile Vainio ja Irmeli Filppula

Forssan Kamarikuoro (Forssan Kamarikuoro ry)
V. 2018 oli Forssan kamarikuoron 32. toimintavuosi. Syyskausi alkoi 18.8, kamarikuorolaisia oli kut‐
suttu laulamaan suurkuoroon Urjalan Pohjantähti‐festivaalilla Urjalan kirkossa esitettyyn Händelin
Messias oratorioon. Esiintyjinä oli Suomalainen barokkiorkesteri FiBO ja ammattilaulajien FiBO Sin‐
gers. ”Barokin helmiä” konsertti pidettiin sunnuntaina 21.10. Forssan kirkossa. Konsertissa esitet‐
tiin osia mm. Vivaldin, Bachin ja Händelin teoksista. Kuoroa johti Natalia Maltizova ja kuoroa säesti
Ilpo Laspas, joka esitti myös Vivaldin konserton d‐molli, urkusovitus J.S.Bach. Kuoro osallistui Fors‐
san kaupungin joulunavaukseen Forssan torilla 1.12. Syksyn viimeinen esiintyminen toteutettiin
perinteisessä Kuorojen joulukonsertissa 15.12.
V. 2019 on kuoron 33. toimintavuosi. Kevätkausi alkoi 10.1. Kevätkaudella harjoittelimme Ramire‐
zin Misa Criolla, esitys on 8.8.2019 Lahdessa, ja Bob Chilcottin A little jazz mass. Matka Ruotsiin ys‐
tävyyskaupunkiin Södeltäljeen on suunnitelmien mukaan 24.‐27.5. Siellä laulamme omalla ohjel‐
malla ja yhdessä paikallisen kuoron kanssa konsertissa 25.5. Ohjelmassa on mm. B. Chilcottin A
little jazz mass, The Beatlesin Can't by me love, Michelle, suomalaiset ja ruotsalaiset kansanlaulut.
Hallitus:
Kuoron hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Pentti Ruuttunen, varapuheenjohtaja Helena Pollari,
rahastonhoitaja Kaisu Tantarimäki, sekä Ilpo Ojansuu, Antti Pajunen, Maija Allén sekä sihteerinä
Maarit Mäki. Hallitus kokoontui tarpeen mukaan, koko jäsenistö vain vuosikokoukseen 22.2.2018.
Kirjanpitäjänä jatkoi Hannu Numminen. Toiminnantarkastajina toimivat Hannu Hirsimäki ja Tapio
Ojala, varalla Merja Heinonen ja Arja Hovila.
Susikkaan pelimanniorkesteri (Timo Määttä)
Susikkaan pelimanniryhmä jatkoi siitä mihin edellisenä keväänä jäätiin. Viime kauden porukka pysyi
mukana ja mukaan saatiin myös uusia soittajia. Orkesterin kokoonpanossa oli kolme laulajaa,
rytmiryhmä, viulisti, kosketinsoittaja sekä puolenkymmentä harmonikkataiteilijaa.
Orkesterin ohjelmisto päätettiin osin yhdessä soittajien kanssa. Ohjaaja sovitti sitten kappaleet
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ryhmän kokoonpanon huomioon ottaen. Harjoiteltavaksi tuli taas kaksi settiä tanssimusiikkia eli 24
kappaletta. Uutuutena rytmeihin tuli tänä vuonna samba. Vain höyhenet ja vähäpukeiset tanssijat
puuttuivat meidän torstai‐iltaisista karnevaaleistamme.
Tämän kauden esiintyminen on sen verran myöhään, ettei sitä ole vielä ollut tätä kirjottaessa.
Toukokuun puolessa välissä olisi tarkoitus mennä tällä ryhmällä soittamaan tanssit Muistojen
Harmonikka ‐tapahtumaan. Tilaisuus on ollut edellisinä vuosina Humppilassa, mutta tänä vuonna
se järjestetään Forssan työväentalolla. Tästä se maailmanvalloitus lähtee...
Vasta‐alkajien lauluryhmä, jatko ja alkeet (Outi Aro‐Heinilä)
Vasta‐alkajien lauluryhmät kokoontuivat syyslukukaudella 14 kertaa ja keväällä 15 kertaa. Ryhmät
etenivät saman suunnitelman mukaan. Kuorot osallistuivat joulukuussa 2018 Heikanrinteessä ja
Rimpikodossa järjestettyyn joululaulukierrokseen sekä Viihdekuoro Kehrien järjestämiin
kevätlaulajaisiin huhtikuussa 2019 omalla esityksellään.
Kurssin tavoitteena oli opetella äänenmuodostusta, rytmiikkaa ja sävelpuhtautta erilaisten
harjoitusten, laulujen ja laululeikkien avulla. Lisäksi harjoiteltiin ilmaisun vapautta ja pohdittiin sen
merkitystä laulussa. Ryhmän tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä molemmat ryhmät olivat saaneet
lisää itsevarmuutta sekä esiintymiseen että eväitä terveeseen äänenkäyttöön.
Forssan mieskuoro (Outi Aro‐Heinilä)
Forssan mieskuoro kokoontui syksyllä 15 kertaa ja keväällä 17 kertaa. Ryhmän tavoitteena oli
uusien mieskuorolaulujen harjoittelu, äänenmuodostuksen, puhtauden ja ilmaisun parantaminen
sekä konsertointi. Kuoro esiintyi syyslukukauden 2018 aikana itsenäisyyspäivän
juhlajumalanpalveluksessa 6.12. ja piti konsertin 5.12. Forssan kirkossa. Mieskuoro esiintyi
Veteraanipäivän juhlassa 28.4.2019 sekä kävi laulamassa 1.5. Forssan sairaalassa, Piippuaukealla,
Heikanrinteen palvelutalossa ja Ruisluodon palvelukeskuksessa. Kuoron kevätkonsertti pidettiin
13.5. Forssan Työväentalolla. Kuoron kehittyi vuoden aikana kaikissa tavoitteiksi asetetuissa
alueissa.

TEKSTIILITYÖT JA KUVATAIDE (Marja‐Leena Kangasniemi‐Saari)
Lukuvuodeksi suunniteltiin 67 käsityö‐ ja kuvataidekurssia, joista 10 kurssia peruuntui vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Suosituimpia kursseja olivat esimerkiksi vaateompelukurssit, saumuri‐
treenit, keramiikka ja hopeaketjukurssi. Uusia kurssia lukuvuonna olivat mm. lasten tiedepaja, vaa‐
teompelua päivällä, ompelulanit, luovaa kankaanpainantaa laakapainotekniikalla, lampunvarjostin
uusiksi, kauniit ekologiset lahjapakkaukset, hopeaketjun valmistus viikkotunteina, inspiraationa
nukkekoti, nukkekodin rakennuskurssi, terapeuttista maalausta ja luovaa maalausta.
Uusi opetussuunnitelma otettiin lasten ja nuorten käsityön taiteen perusopetukseen käyttöön heti
lukukauden alusta. Samalla saatiin investointirahoilla uusittua luokan pöydät ja tuolit sekä tieto‐
kone ja televisio näytöksi. Käsityön taiteen perusopetuksen päättötodistuksen sai kolme opiskeli‐
jaa.
Syksyllä 2018 aloitimme yhteistyön aluesairaalan kanssa. Sairaala remontoi siunauskappelinsa ja
sinne haluttiin uusia tekstiilejä yhteistyönä Wahren‐opiston kanssa tehtäväksi. Forssan kudonta‐
ryhmät aloittivat suunnittelun ja kevään/kesän 2019 aikana ikkunoihin valmistetaan kuultokudok‐
set, verhot sekä alttariliina.
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Hämeen kylät aloittivat 50+ Forssan maaseudun ikäihmisten hyvinvointipalvelut ‐kumppanuuspöy‐
tähankkeen 4.12.2018. Mukana kaupungin toimijoita, kuten Wahren‐opisto, kirjasto ja liikuntapal‐
velut. Tavoitteena Forssan maaseudun ikäihmisten hyvinvointi ja palvelut sekä kehittämisehdotus‐
ten tekeminen. Wahren‐opisto esitteli omaa toimintaa, digihanketta ja miten kurssitoiveita kannattaa
esittää. Kumppanuushanke jatkui kesäkuulle 2019 saakka.
Syksyllä aloitimme kuvataiteen perusopinnot Hämeen kesäyliopiston kanssa Lapin yliopiston mukaisilla
opinnoilla. Opintoihin osallistui täysi ryhmä.
Yhteistyöprojekti ‐ Tekstiilit Uusiks ‐kierrätystapah‐
tuma:

Kolmannen kerran järjestettiin TEKSTIILIT UUSIKS
kierrätystapahtuma Hämeenlinnan Tavastialla
8.9.2018. klo 10.00 ‐ 14.00. Tekstiilien kierrätysta‐
pahtuman tavoitteena oli tuottaa tietoa ja esitellä
mahdollisuuksia ja ideoita tekstiilimateriaalien uu‐
delleen käyttämisestä ja tekstiilien eettisestä kulut‐
tamisesta.
Tapahtuman järjestivät lähialueen kansalaisopistot,
ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu: Vanajave‐
den opisto, Ammattiopisto Tavastia, Valkeakoski‐
opisto, Wahren‐opisto ja Hämeen ammattikorkea‐
koulu.
Tilaisuudessa oli aiheeseen liittyviä luentoja, mm.
tekstiilisuunnittelija, työelämäprofesori Pirjo Kääriäi‐
nen Aalto‐yliopistosta luennoi tulevaisuuden tekstii‐
leistä – kierrätyksestä ja uusista materiaaleista.
Freelance‐toimittaja, stylisti ja sisustuskirjailija Katja
Rinkisen luennon aiheena oli kierrätystä sisustuk‐
seen – tee itse tyylillä. Katja Rinkinen on myös Paro‐
lan asema ‐blogin kirjoittaja. Luennot olivat suosit‐
tuja ja ne keräsivätkin luentosalin täyteen väkeä. Ti‐
laisuudessa oli paitsi luentoja, infopisteet, työpajoja,
käsityötori, tekstiili‐ ja vaatekirppis, tuo ja vie ‐vaih‐
totori, kierrätysmateriaalien keräyspiste ja info.
Kierrätysmuotinäytös – ”pyörällä päästä” tarjosi tie‐
toa ja hupia vaatekierrätyksestä kautta aikojen. Pai‐
kalliset kiertotalouden toimijat ja oppilaitokset oli‐
vat mukana kierrätysaiheisilla käsitöillään. (Liite 1.)
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Kuva 1. Tekstiilit uusiks 2018 kierrätystapahtuman järjestäjiä: vahtimestari Ulla‐Maija Väisänen
(Vanajaveden opisto), suunnittelijaopettajat Marja‐Leena Kangasniemi‐saari (Wahren‐opisto),
Marjo Ritamäki (Vanajaveden opisto), Maarit Humalajärvi(Valkeakoskiopisto).
Lukuvuoden lopuksi Marja‐Leena osallistui opintomatkalle Ranskan Pariisiin muotoilun biennaleen:
Revelations – International Fine Craft and Creation Biennal 22.‐26.5.2019. Opintomatkalle osallis‐
tui kolme kollegaa Helsingin työväenopistosta, Vanajaveden opistosta ja Valkeakoski‐opistosta. Ta‐
voitteena oli laajentaa näkökulmaa erityisesti aikuisten taiteen perusopetuksen taideilmaisullisen
sisällön tavoitteisiin, suunnitteluun ja pedagogiseen toteutukseen. Kartoitimme uusia ideoita, me‐
netelmiä ja materiaaleja, haimme myös kansainvälisiä kontakteja ja verkostoitumista. Tutus‐
tuimme myös Fondation Louis Vuitton museon kokoelmiin: kuuluisiin impressionisteihin ja nykytai‐
teeseen, orangerie museon kokoelmiin ja Louvren taideteollisuusmuseon kokoelmiin.
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Kuva 2. Revelations Biennale, Grand Palais.
Näyttelyt

Kuva 3. Fondation Louis Vuitton museo. Pa‐
riisi, Ranska.

Vitriininäyttelyt
Elo‐syyskuussa/opettajatyöt: Katri Hietalan, Tuija Grahnin ja Marja‐Leena Kangasniemi‐Saaren mekot
Lokakuussa Rakutyöt/ Hanna Viljanen
Marras‐joulukuussa tiffanylasityöt/ Anni Paulin
Tammikuussa nukkekodit/ Maria Malmström
Helmikuussa Kalligrafia/ Vivian Majevski
Maaliskuussa Keramiikkaa ja hopeakoruja/ Minna Kemppi ja Helena Ponkala
Huhtikuussa posliininmaalausta/ Teija Kaivoluoto
Toukokuussa Pieni käsityökoulu/ Piritta Kämi‐Conway
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Kuvat 4 ja 5. Vitriininäyttelyistä.

Maalauspiiriläisten kevätkatselmus
Tammelan kunnantalon ala‐aula, huhtikuu 2019 (Hakkapeliitantie 2)
Käsityönäyttely
Kirjaston näyttelytila Vinkkelissä 13.‐15.4.2019

Kuvat 6 ja 7. Käsityönäyttelystä.
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Kudonnan avoimet ovet:
Kehräämön kudontatilassa la 23.3. klo 11‐14. Esiteltiin mm. damastikangaspuiden ja atk‐ohjattujen kansa‐
puiden toimintaa. Tuija Kurikka opetti, miten matonkuteita voidaan leikata helposti.

Kuvat 8 ja 9. Kudonnan avoimet ovet. Opiskelija Marja Virtanen esittelee damastipuilla kutomista. Opettaja
Karita Stenfors‐Selkälä esittelee tietokoneohjatuilla kangaspuilla kutomista.

Tapahtumat ja koulutukset:
Opistoinfo ke 22.8. klo 16‐18. Opettajat esittelivät opiston kursseja. Kierrätyspiste: kirja‐ ja materiaalikirppis
sekä musiikkia.
Taiteen perusopetuksen rehtoripäivät Hämeenlinnassa 30.‐31.8. Marja‐Leena osallistui.
Frush‐kiertotalouden tapahtuma 20.9. Marja‐Leena osallistui.
Canva‐koulutus 24.9. Marja‐Leena osallistui.
Poistumisharjoitukset yhdessä musiikkiopiston kanssa 31.10.
Tammelan yhdistysilta 4.12. Marja‐Leena osallistui
Tammelan järjestöilta
Tuntiopettaja Sanna Savonmäki valmistui Ohjaustoiminnan artenomiksi, huhtikuussa 2019 Hämeen ammat‐
tikorkeakoulusta
Revelations – International Fine Craft and Creation Biennail, Ranska: Pariisi 22.‐26.5.2019. Marja‐Leena
osallistui
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Some:
Tiedottamiseen ja markkinointiin käytämme opiston facebook‐sivuja ja instagramia, (wahren‐opisto‐taitoai‐
neet). Esittelemme kursseja ja toimintaa myös opiston Woppi‐blogissa ja tiedotamme myös kotisivuilla. Pe‐
danet toimii myös tiedotuskanavana.

Opettajat:
Tuija Grahn

Tammelan vaateompelu, uniikit laukut, kassit ja kukkarot, vaat‐
teiden tuunaus

Katri Hietala

Vaateompelua päivällä, vaateompelua illalla, saumuritreenit,
vaate‐ ja sisustusompelu, neulekone käyttöön, ompelulanit

Teija Kaivoluoto

Posliininmaalaus, Susikkaan posliininmaalaus

Tuija Kurikka

Kudonta Tammelassa ja Tammelan kylillä, kirjonta, seniorikäsi‐
työt, lampunvarjostin uusiksi, keväinen matto

Piritta Kämi‐Conway

Lasten ja nuorten käsityön taiteen perusopetus

Maria Malmström
ruja

Nukkekodin pienesineet, inspiraationa nukkekoti, hauskoja ko‐

Esa Malmström

Rakennetaan nukkekoti

Leena Miettinen

Nypläys

Helena Ponkala

Hopeaketjun valmistus, alkeet (kaksi kurssia), tinalankakirjonta,
paracord‐narusta jouluisia lahjoja ja koristeita

Tiina Raumolin

Kirjansidonta, sekatekniikat, gellipainanta

Leena Ruoppa

Muotoja metallilankaan, kuvansiirtoa eri materiaaleill

Sanna Savonmäki

Käsitöitä noin eskari‐ikäisille (kaksi kurssia), kehitysvammaisten
taideryhmä

Karita Stenfors‐ Selkälä

Kehräämön iltakudonta ja päiväkudonta

Marja‐Leena Kangasniemi‐Saari

Kansallispuku tai päähine, tilkkutyöt ja pistokirjonta, ekologiset
materiaalit ja tuunaus, ompelulanit ja printtipaja, perhelauantai

Team Rykkeri

Luovaa kankaanpainantaa laakapainotekniikalla

Emmi Markkula

Neulonta ja virkkaus

Leena Ruoppa

Kuvat ja pistot, kauniit ekologiset lahjapakkaukset, juhlatunnel‐
maa helmillä ja metallilangoilla

Tiina Raumolin

Kirjansidonta

Heli Saloniemi

Terapeuttista maalausta, luovaa maalausta

Sonja Hämäläinen

Valokuvaus

Vivian Majevski

Kalligrafian alkeet, kalligrafian jatko
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Päivämaalaus

Pasi‐Mikael Huovinen

Ikonimaalaus

Minna Kemppi

Kermiikkaa päivällä, keramiikkaa illalla

Hanna Viljanen

Raku ja raku, kevät

Anni Paulin

Tiffany‐lasityöt, perus ja tiffanylasityöt, jatko, lasikoristeet

Hanna Segarra

Huonekalujen verhoilu

Richard Conway

Lasten tiedepaja (kaksi kurssia)

Kursivoidut eivät toteutuneet.

