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WAHREN-OPISTO
Syysloma 14.-20.10.2019 (vko 42)
Talviloma 24.2.-1.3.2020 (vko 9)

OPISTON TOIMISTO
Wahreninkatu 11 B, 30100 Forssa
avoinna työkauden aikana:
ma 9.00-11.00 ja 13.00-16.00
ti-pe 9.00-11.00 ja 13.00-15.00
puhelin: (03) 4141 5390 
sähköposti: wahrenopisto@forssa.fi 
Internet: wahrenopisto.fi 
Instagram: wahrenopisto_taitoaineet
Blogi: www.wahrenopisto.blogspot.com
Olemme myös Facebookissa.

TOIMINTA-AJATUS 
Wahren-opisto on kansalaisopisto, jossa on mah-
dollista kehittää ja ylläpitää tietoja ja taitoja ja ko-
keilla uusia asioita sekä kohdata ihmisiä. Toimin-
ta tähtää henkiseen hyvinvointiin ja elinikäiseen 
oppimiseen.

Wahren-opisto 2019–2020 ja Jokiläänin kansalaisopisto 2019–2020
Kustantajat  Wahren-opisto ja Jokiläänin kansalaisopisto
Kansi ja taitto  MPT-palvelut Ky, Orimattila   Painopaikka  Forssa Print 2019
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Rehtori   Simo Veistola, FT, MBA
Kielet
Puhelin  050 564 0057 
Sähköposti simo.veistola@forssa.fi

Tekstiilityöt  Marja-Leena Kangasniemi-Saari
Kuvataide suunnittelijaopettaja, 
  muotoilija (YAMK)
Puhelin  (03) 4141 5399, 050 917 5704
Sähköposti marja-leena.saari@forssa.fi

Ilmaisuaineet  Eliisa Lintukorpi, FM
Puhelin  050 322 2252 
Sähköposti eliisa.lintukorpi@forssa.fi

Musiikki  Natalia Maltizova, 
  musiikin kandidaatti
Puhelin  040 722 0801
Sähköposti natalia.maltizova@edu.forssa.fi

Liikunta, terveys,  Jerry Hietaniemi, LitM
digitalisaatio  
Puhelin   040 772 9826
Sähköposti jerry.hietaniemi@edu.forssa.fi

Henkilökunta

Wahren-opisto täyttää 100 vuotta vuonna 2020. Juhlavuotta on pyritty nostamaan esille mm. kurssioh-
jelmassa. 100-vuotisjuhla pidetään lauantaina 21.3.2020.  

Opiston omat kotisivut avattiin toukokuussa 2019. Käythän säännöllisesti www.wahrenopisto.fi -sivuilla? 
Sivuilla on omat alasivut mm. luennoille ja taiteen perusopetukselle. Opiston luennot ovat lukuvuodesta 2019-
2020 alkaen ilmaisia, ja niitä toteutetaan yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. 

Opisto on saanut vuosille 2019 ja 2020 valtionavustusta digitalisaatio- ja vaikuttavuus-hankkeille. Digitalisaatio-
hankkeessa koulutetaan tietotekniikan käytössä, vaikuttavuus-hankkeella pyritään lisäämään opiston vaikutta-
vuutta mm. internetin tarjoamilla mahdollisuuksilla. Hankkeista tiedotetaan lisää mm. kotisivuilla. 
Vaikka Jokiläänin kansalaisopiston kanssa luovuttiin yhteisestä rehtorista, yhteistyö jatkuu monin eri tavoin. 
Mm. digitalisaatio- ja vaikuttavuus-hankkeet ja eräät luentosarjat toteutetaan opistojen yhteistyönä. 

        Yhteistyöterveisin, 
        Simo Veistola, rehtori

Näyttelyt ja tapahtumat
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Forssan Kehräämöalueella
pe 13.9.2019  klo 17-20

Opisto 100 vuotta
JUHLANÄYTTELY OPISTON HISTORIASTA  

la 14.3.-7.4.2020 

KÄDENTAITOJEN NÄYTTELY 
18.-20.4.2020

Kirjaston näyttelytila Vinkkelissä
Wahreninkatu 4, 2. kerros.

Juhla  la 21.3. 

FORSSAN TYÖVÄENTALOLLA
Kauppakatu 17

katso lisätietoja sivulta 7.

Toimistosihteeri  Arja Latvala
Puhelin  (03) 4141 5390
Sähköposti arja.latvala@forssa.fi

Tammelan yhdyshenkilö  Mari Haapanen
  sivistystoimenjohtaja
Puhelin  (03) 412 0400, 050 339 3675 
Sähköposti mari.haapanen@tammela.fi
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Todistukset
Mikäli opiskelija haluaa opiskelustaan kuluvan luku-
vuoden todistuksen, se maksaa 10 €/todistus. 

Vakuutusturva
Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan. Suosittelemme va-
paa-ajanvakuutuksen ottamista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

FORSSAN KANSALAISOPISTON OPISTOLAISKUNTA RY

Ilmoittautumisen peruutus
● jos et voi osallistua kurssille, muista peruuttaa se vii-
meistään viimeiseen ilmoittautumispäivään  mennes-
sä opiston toimistoon, ei kurssin opettajalle. Myö-
hemmin kurssin peruminen ilman laskua ei ole enää 
mahdollista. Kurssille saapumatta tai kurssimaksun 
maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Maksut
● oppikirjat ja tarvikkeet opiskelija kustantaa itse
● syksyllä alkavan kurssin keväällä aloittava maksaa 
vain kevään osuuden kurssimaksusta (paikkaa ei voi 
varata syksyllä)
● kurssimaksua ei palauteta

●  Netissä  https://www.opistopalvelut.fi /wahren

- hae haluamasi kurssi oikean yläkulman hakutoiminnolla tai selaamalla kursseja.
- kerää kaikki kurssisi ostoskoriin ja täytä tämän jälkeen tietosi. (Alaikäisen kohdalla tarvitaan myös huol-
tajan tiedot maksajan tietoihin.) Lähetä ilmoittautuminen. Saat vahvistuksen sähköpostiisi.
- jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu varalle, vapautuvasta kurssipaikasta lähetetään tekstiviesti jonossa 
seuraavalle tai mahdollisesti perustetaan uusi ryhmä.

●  Puhelimitse  (03) 4141 5390 tai toimistossa virka-aikana.

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun riippumatta siitä, osallistutko kurssille vai et. Lasku 
tulee postitse kotiosoitteeseesi. Maksamatta jäänyt lasku siirretään perintään.

Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä tietoa kurssin alkamisesta. Kurssilaisille ilmoitetaan ainoastaan siinä 
tapauksessa, että kurssi peruuntuu liian pienen opiskelijamäärän vuoksi tai opiskelija saa paikan varasijalta.

Ilmoittaudu - vaikka heti!

Lahjakortin voi hankkia toimistostamme

Opetushallituksen rahoittama
opintosetelialennus (vain 1 kurssi)

● työttömät saavat 50 % alennuksen yhdes-
tä kurssimaksusta. Alennusta ei kuitenkaan saa  
avoimen yliopiston kursseista eikä taiteen perus-
opetuksesta. Maahanmuuttajat saavat 25 %  
alennuksen yhdestä suomenkielen kurssista.

● Ilmoittaudu kurssille ja valitse lisäksi 009820 
opintosetelialennus. 
Opisto pidättää itselleen oikeuden tarkistaa kel-
poisuutesi alennukseen ja keskeyttää avustuksen 
jakamisen, kun ko. raha on käytetty. Mahdollinen 
alennus huomioidaan saamassasi kurssilaskus-
sa. 

 

Ilmoittaudu kursseille viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä, jotta kurssi varmasti toteutuu.

FORSSAN TYÖVÄENOPISTO 
perustettiin 1920 ja se muotoutui kansalaisopiston ja aikuisopiston kautta Wahren-opistoksi 2008. Kansa-
lais- ja työväenopistotoiminnan aloittamisesta on vuonna 2019 kulunut 120 vuotta. Suomen ensimmäisen 
kansalaisopiston, Tampereen työväenopiston, toiminta käynnistyi syksyllä 1899. 

Työväenopistoliike oli aluksi kansallisen porvariston ja sivistyneistön hanke, joka pyrki tarjoamaan uudel-
le yhteiskuntaluokalle – työväestölle – sellaisia tietoja ja taitoja, joita maatalousyhteiskunnan kasvateilta ei 
löytynyt.120 vuodessa kansalais- ja työväenopistotoiminta on levinnyt jokaisen suomalaisen kunnan alu-
eelle. Toiminta-ajatus on edelleen monelta osin sama: tarjota suomalaisille tässä ajassa tarpeellista osaa-
mista. Kursseille voi osallistua kotikunnasta riippumatta.  Forssan työväenopisto oli opistojen perustamisen 
ensimmäisessä aallossa. Forssassa oli paljon työväkeä ja sivistykselle luotu pohja tehtaankoulun ja oppi-
koulun myötä.

Juhlanäyttely opiston
historiasta
la 14.3. – 7.4.2020 

Kädentaitojen 
näyttely 
18. – 20.4.2020

Juhla la 21.3. 2020
Forssan 
työväentalolla

Kotitalous oli Elli Laurilan ajan opistossa tärkeä oppiaine - ”Soppakoulu” Tehtaankoululla

paikalla Pyhäjärven rannalla Tammelan Opistontiel-
lä. Mökkiä ja/tai sen saunaa voi vuokrata erilaisiin ti-
laisuuksiin, esim. perhejuhliin. Toimintakausi on kesä-
kuun alusta elokuun
loppuun. 
Tiedustelut ja 
varaukset 
Jari Saarinen 
p. 050 5955 386.

Opistolaiskunnan jäseneksi voi liittyä samalla kun
ilmoittautuu kursseille. 
Valitse netissä numero 009830 tai kerro asiasta 
puhelinilmoittautumisen yhteydessä. 
Jäsenyys on maksuton. 
Toiminnasta lisätietoa 
www.forssa.fi /wahren-opisto > opistolaiskunta 
tai Seutu-Sanomien Seurat ja yhdistykset -palstalta.  
Sähköpostiosoite: wopistolaiskunta@wippies.fi 
Opiston 90 vuoden ikäinen mökki sijaitsee kauniilla 
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KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 

Wahren-opisto sekä Hämeen kesäyliopisto järjestävät 
yhteistyössä Turun yliopiston kasvatustieteiden tie-
dekunnan mukaiset kasvatustieteen aineopinnot (35 
op.). Aineopinnot alkavat syksyllä 2019. Kasvatustie-
teen aineopinnoissa on tavoitteena kasvatustieteelli-
sen ajattelu- ja lukutaidon syventäminen perehtymällä 
keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin 
ja tutkimuksen tekemiseen, ja rakentamalla käsitystä 
opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksis-
tä. Aineopinnoissa kasvatustieteellisen alan asiantun-
tijuutesi vahvistuu ja saat valmiudet soveltaa ja arvioi-
da kriittisesti kasvatusta ja koulutusta koskevia kysy-
myksiä. Kasvatustieteen aineopintojen aloitusohjaus-
torstaina 5.9.2019 klo 17 alkaen Kehräämöllä, Wah-
reninkatu 11. Opintoihin ilmoittautuminen käynnistyi 
keväällä 2019. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Hä-
meen kesäyliopiston nettisivujen kautta www.ha-
meenkesayliopisto.fi. Ei ilmoittautumista Wahren-
opistoon. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Henry Rawstorne
40 t sl, 

pe 17.00-20.15
la 10.00-15.00

4.10. -30.11.2019

ACADEMIC AND PROFESSIONAL SKILLS I
3 op (TY)

This integrated skills course is intended for students 
to support them in their academic studies. Students 
develop their abilities in reading, writing, listening and 
speaking in addition to the special discourse and ter-
minology of their fields, and create a portfolio of work 
to showcase these kills. Emphasis is placed on active 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Opettaja avoin
35 t

RUOTSIN KIELEN KIRJALLINEN JA 
SUULLINEN VIESTINTÄ 5 op (TY)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman 
tieteen- tai ammattialansa puhuttua ja kirjoitettua ruot-
sin kieltä sekä pystyy keskustelemaan alaansa liitty-
vistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja raken-
teita käyttäen. Opiskelijan tulee myös kyetä kirjoitta-
maan ruotsin kielellä sekä yleisiä että oman alansa 
tekstejä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija hallit-
see ruotsin kieliopilliset perusrakenteet. Kurssilla kä-
sitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopil-
lisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esi-
tyksiä. Kurssi vastaa Turun yliopiston humanistisen, 
kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen 
sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaa-
timusten mukaista kieltenopetusta. Suorituksen voi 
hyväksyttää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja 
viestintäopintoihin. Kurssin hyväksyttävä suorittami-
nen vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta jul-
kisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa suullista ja kir-
jallista kielitaitoa (ns. ruotsin virkamieskurssi). Ajan-
kohta: kevät 2020. Opintoihin ilmoittautuminen käyn-
nistyy syksyllä 2019. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
Hämeen kesäyliopiston nettisivujen kautta www.
hameenkesayliopisto.fi. Ei ilmoittautumista Wahren-
opistoon. 

MUISTITIEDON KERUU
Opistoliikkeen juhlavuoden kunniaksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Kansalaisopistojen liitto KoL jär-
jestävät muistitietokeruun kansalais- ja työväenopistoista sekä opiskelijoiden että opettajien näkökulmasta. 
Keruuseen osallistutaan lähettämällä kirjoitus SKS:lle verkkolomakkeella tai postitse. Halutessaan kirjoituk-
seen voi liittää mukaan myös valokuvia. Vastausohjeet www.finlit.fi/kansalaisopistot 15.10.2019 mennessä.  

Me Forssassa ehdimme lisätä oman osuutemme keruuseen ja tuottaa myös omaan 100-vuotisjuhlaan ai-
neistoa. Tule mukaan muistelemaan ja kirjoittamaan opiston tarinaa. Voimme kirjoittaa myös yhteisen tari-
nan tai jokainen omansa. Muistelemme yhdessä opistotaivaltamme, tehtyjä käsitöitä, näyteltyjä näytelmiä, 
luettuja kirjoja ja tanssittuja tansseja. Mikä merkitys opistolla on ollut juuri sinun elämääsi. 

Ilmoittaudu mukaan muistelemaan ”kurssille” 329801 Opisto 100-vuotta – ei maksua.

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
Vapaa pääsy!

Joka toinen viikko  
ke 13-14.30

11.9. -20.11.2019 
15.1. -4.3.2020

329801  OPISTO 100-VUOTTA

Onko sinulla valokuvia, opistossa tehtyjä käsitöi-
tä, saatuja todistuksia? 
Kirjoitamme opistomuistoja – yhdessä tai erik-
seen näyttelyä ja Suomalaisen kirjallisuuden seu-
ran perinteen keruuta varten. 
Näyttely pidetään Vinkkelissa 14.3.-7.4.2020. Tule 
tekemään opiston historiaa näkyväksi. 

Teatteritalo
Torikatu 8, alakerta
Eliisa Lintukorpi
Vapaa pääsy!

ma 
klo 18-19.30

9.9. -30.11.2019 
11.1. -21.3.2020

110211 PIKKU PRINSSI -NÄYTELMÄ

Pikku Prinssin tarina on aina ajankohtainen niin 
kuin opistotoimintakin – ihmiset tarvitsevat toisi-
aan, vaikka olemmekin jokainen omalla planeetal-
lamme. 
Miltä näyttää yhteinen mielenmaisemamme Pik-
ku Prinssin tarinan kautta? Keskustelemme kirjan 
teemoista ja teemme esityksen. Siinä voi olla nuk-
keteatteria tai varjoteatteria tai tanssia tai lauluja 
mukana. 
Tule mukaan tekemään yhdessä. Ensimmäinen 
kokoontuminen 9.9., myöhemmät yhdessä sovi-
tusti. Esitys Wahren-opiston 100-vuotisjuhlan ta-
pahtumien yhteydessä maaliskuussa. 

AVOIN YLIOPISTO

KUVATAITEEN AINEOPINNOT 

Wahren-opisto sekä Hämeen kesäyliopisto järjestävät 
yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan 
mukaiset kuvataiteen aineopinnot, 35 op. Aineopinnot 
alkavat syksyllä 2019. Kuvataiteen aineopintoihin ha-
keudutaan, pääsyvaatimuksena on kuvataiteen perus-
opintojen (25 op) ja viimeisenä kurssina suoritettavan 
portfoliokurssin suorittaminen vähintään arvosanalla 
hyvä. Jos opintoihin hakeutuu enemmän kuin 16 opis-
kelijaa, valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksen mu-
kaan. Opintoihin ilmoittautuminen käynnistyi keväällä 
2019. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Hämeen ke-
säyliopiston nettisivujen kautta www.hameenke-
sayliopisto.fi. Ei ilmoittautumista Wahren-opistoon. 

student participation. Goal: By the end of the course 
students should - be able to analyse an English aca-
demic text and summarise the main ideas orally and in 
writing - be more aware of the style that is appropriate 
in academic writing - be able to take notes from books 
and lectures - be able to take an active part in discus-
sions. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Hämeen ke-
säyliopiston nettisivujen kautta www.hameenke-
sayliopisto.fi. Ei ilmoittautumista Wahren-opistoon. 
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Liikuntatieteilijä ja valmentaja Jerry Hietaniemi pitää 
kaikille avoimen luennon muutoksessa onnistumises-
ta, tavoitteen asettamisesta ja voittavista tavoista. 

830119 NÄIN ONNISTUT MUUTOKSESSA 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Jerry Hietaniemi
2 t sl, 
Vapaa pääsy!

to 18.00-19.00
19.9.2019 

Enintään  
40 opiskelijaa

Opiskelu kannattaa aina!

LUENNOT

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Vapaa pääsy!

ke 14.00-16.00

Ikääntyvien yliopisto (Jyväskylän) on tietoa etsivien, 
yhteiskunnan ja yhteisön sekä itsensä kehittämisestä 
kiinnostuneiden kohtaamispaikka. Voit osallistua poh-
jakoulutuksesta, aiemmasta ammatista tai harrastuk-
sista riippumatta eikä ikärajojakaan tunneta. Toiminta 
on avointa ja maksutonta kaikille. 
11.9. Katsaus Finlandia-palkittuihin romaaneihin / 
Kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen, YLE 
2.10. Ikääntyminen ja muistisairaudet: ennalta eh-
käisyn ja hoidon mahdollisuudet/ Gerontologian do-
sentti, FT, esh Ulla Eloniemi-Sulkava, Tampereen yli-
opisto ja Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC) 
6.11. Mitä on aika? / Fysiikan emeritusprofessori Juk-
ka Maalampi, Jyväskylän yliopisto 
4.12. Voiko menneisyydestä oppia? Rikoshistorian 
kummallisuuksia ja niiden vaikutus Suomen rikoslain-
säädäntöön / Historioitsija, kirjailija Teemu Keskisarja 

AJANKOHTAISTA TÄHTITIETEEN 
MAAILMASTA / LUENTOSARJA

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Vapaa pääsy!

 to 18.00-19.15

Luentojen kesto noin 45-60 min, jonka jälkeen yleisöl-
lä on mahdollisuus esittää kysymyksiä 
To 26.9. Pasi Nurmi, tähtitieteen tohtori, fysiikan 
ja matematiikan opettaja. Maailmankaikkeuden suu-
ren mittakaavan luuranko Luennolla tarkastellaan, mi-
ten koko maailmankaikkeus on rakentunut galaksien 
muodostamasta seinämien, superjoukkojen ja tyhjien 
alueiden kokonaisuudesta. Maailmankaikkeuden ke-
hittymistä ja muutosta tarkastellaan viimeisten tutki-
mustulosten ja simulaatioiden valossa. 
To 24.10. Heikki Oja, professori. Aurinkokunnan elä-
mä kehdosta hautaan Alussa syntyi Aurinko. Ja sen 
ympärille planeettoja. Paljon planeettoja, jotka törmäi-
livät toisiinsa, vaihtoivat paikkaa, osa karkasi avaruu-
teen, osa putosi aurinkoon. Nuoruus oli hurja, mutta 

sitten tilanne rauhoittui. Nyt aurinkokunta elää tasais-
ta keski-ikää. Edessä ovat vielä vanhuuden koettele-
mukset ja lopulta kuolema, joko kuumuuteen tai kyl-
myyteen. 
To 7.11. Pasi Nurmi, em. Fysiikan suurimmat mys-
teerit: pimeä aine ja energia Pimeää ainetta etsitään 
valtavilla laitteilla hiukkasfysiikan tutkimuskeskukses-
sa Cernissä, mutta kukaan ei vielä varmasti tiedä mi-
tä se on. Tähtitieteilijät kuitenkin näkevät sen vaiku-
tuksen tähtien ja galaksien liikkeissä. Pimeän energia 
puolestaan vaikuttaa koko maailmankaikkeuden ke-
hittymiseen, mutta siitä meillä on vielä vähemmän tie-
toa. Luennolla tarkastellaan pimeän aineen ja energi-
an luonnetta ja näkyviä vaikutuksia omaan maailman-
kaikkeuteemme. 
To 12.12. Anne Lähteenmäki, radioastronomian 
professori. Tarusta todeksi: kuinka mustia aukkoja 
voidaan havaita Uusimmat havainnot osoittavat mus-
tien aukkojen olevan todellisia eikä vain teoreettisia 
otuksia. Aiheina mm. mustan aukon ensimmäinen ku-
va, gravitaatioaallot, radioastronomia & aktiiviset ga-
laksit sekä uudet havaintotekniikat. 

Liikuntatieteilijä ja valmentaja Jerry Hietaniemi pitää 
yleisöluennon aiheesta uni ja palautuminen. Miksi uni 
on tärkeää ja miten sitä saa lisää? Miten voin edistää 
palautumistani valveillaoloaikana? 

830120 UNI JA PALAUTUMINEN 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Jerry Hietaniemi
2 t sl, 
Vapaa pääsy!

ti 18.00-19.00
10.12.2019 

Enintään  
40 opiskelijaa

TAITEEN PERUSOPETUS

Pieni teatterikoulu
Miksi?
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestä-
vää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu mo-
niarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Opetuk-
sessa vahvistetaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan 
ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luo-
van ajattelun ja osallisuuden kehittymistä ja vahvista-
vat oppilaiden identiteettien rakentumista. Esteettisyy-
den, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaa-
vat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on mer-
kityksellistä ja arvokasta - näin luodaan pohjaa sosi-
aalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.

Miksi teatteria?
Teatteritaiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on vah-
vistaa aktiivista toimijuutta ja teatteritaiteen ymmär-
rystä. Opetuksessa tuetaan omaehtoiseen tekemi-
seen ja henkilökohtaiseen tulkintaan. Opetus kannus-
taa rakentavaan toimintaan yksilönä sekä vuorovaiku-
tukseen ryhmän jäsenenä. Teatteria voi lähestyä esiin-
tymisen, näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen, esitysd-
ramaturgian, ohjaajantaiteen ja visualisoinnin kautta. 
Teatteri on luonteeltaan eri lajeja sisältävä kokonais-
valtainen taidemuoto, jossa ihminen on pääosassa.  
Yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa 
teatteritaide toteutuu erilaisina esityksinä ja esittämi-
sen muotoina. 

Miksi myös Tammelaan, vaikka Forssassa on jo 
monta ryhmää?
Forssan ryhmät ovat jatkavia ryhmiä ja Tammelas-
sa on nyt mahdollista päästä uutena mukaan ja vaik-
ka jatkaa myöhemmin Forssassa tai muualla teatte-
ritaiteen perusopetusta antavalla taholla. Tammelas-
sa on vahvat perinteet teatterin tekemiselle ja hyvin ti-
laa. Ryhmä on avoin kotikuntaa katsomatta. Tulemal-
la yli 13-vuotiaiden ryhmään voi saada Teatteritaiteen 
perusopetuksen todistuksen tiivistetysti neljässä vuo-
dessa tässä opintosuunnitelmassa. (Kokonaisuus on 
500 h, joka on mahdollista suorittaa 4 vuoden aikana 
90 tuntia vuodessa ja osallistumalla sovitusti kesäte-
atteriesityksiin tai Hakkapeliitta-tapahtumaan 40 tun-
nin edestä. Oppija tekee portfolion tekemisistään ja 
saa todistuksen suoritettuaan 500 tunnin edestä opin-
toja.

Tiedustelut Eliisa Lintukorpi 050-3222252 
eliisa.lintukorpi@forssa.fi

Ilmoittautuminen 1.9. mennessä Wahren-opisto 
https://www.opistopalvelut.fi/wahren/

Auran Pirtti, 
Kirkkoahteentie 5
Tiia Suonpää
45 t sl, 45 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2019 mennessä 

to 17.45-20.00
5.9.- 28.11.2019 
30.1.- 30.4.2020 

Enintään
15 opiskelijaa

110212 DRAAMAA AURALLA / 
 Teatteritaiteen perusopetusta 
 yli 13-vuotiaille TAMMELA

Teatteritaiteen perusopetuksen uusi ryhmä noin ylä-
asteikäisille mahdollistaa teatteritaiteen perusopetuk-
sen suorittamisen neljässä vuodessa. Teatteri harras-
tuksena on monipuolinen ja sopii kaikille, sillä kuka ta-
hansa voi oppia ilmaisemaan itseään paremmin. Osal-
listuminen ei katso kuntarajaa. Motivaatiota kyllä. 

Ryhmä on tarkoitettu 8-12 vuotiaille näytelmien teke-
misestä kiinnostuneille. Opitaan leikkien ja tehdään 
näytelmiä. Uusi ryhmä tehdään näytelmiä. 

Auran Pirtti, 
Kirkkoahteentie 5
Tiia Suonpää
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 22.8.2019 mennessä 

to klo16.00-17.30
5.9. -28.11.2019 
30.1. -23.4.2020 

Enintään
12 opiskelijaa

110210 TEATTERIRYHMÄ LAPSILLE 
 TAMMELA

Pienen teatterikoulun ryhmissä saattaa olla paikka 
juuri sinun lapsellesi. ILMOITTAUDU, NIIN OTAMME 
YHTEYTTÄ! 

Teatteritalo, 
Torikatu 8
INFO klo 17.00-19.00

ti 27.8.2019

110204 PIENI TEATTERI /Ilmoittautuminen 
 Forssan teatteritaiteen perusopetukseen

Teatteritalo
Torikatu 8
Kirsi Lindholm
Kurssimaksu 91,00 € 

ma 16.00-17.30
2.9. -2.12.2019 

13.1. -18.5.2020

110209 TAIKAMAAILMA

Ryhmä on jatkava - yli 10 -vuotiaille. Ryhmä tekee 
vauhdikkaan lastennäytelmän Reissupossu Teatteri-
talolla. 



12 13

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Kirsi Lindholm
Kurssimaksu 91,00 € 

ma 17.45-20.00
2.9. -2.12.2019 

13.1. -18.5.2020

110206  PIENI TEATTERI / 
 RYHMÄ KARUSELLI 

Karuselli, myös jatkava ryhmä, (12-16 vuotiaille) pää-
see nyt isolle lavalle. Se tekee esityksen Hotakaisen 
näytelmästä: ”Hukassa on hyvä paikka”. Kysy haja-
paikkoja. 

Teatteritalo
Torikatu 8
Titi Lillqvist
Kurssimaksu 91,00 € 

110207  PIENI TEATTERI / 
 TORSTAIN RYHMÄ MAGIC

MAGIC-RYHMÄ on n.14-16-vuotiaiden ryhmä, josta 
osa tekee kauden aikana lopputyötään eli on opiskel-
lut teatteritaiteen perusopintoja jo 7 vuotta. Lopputyö-
ryhmä tekee kauden aikana yhteisesti ideoiden devi-
sing-tekniikoilla esityksen, jossa ilmennetään opinto-
jen aikana saavutettuja taitoja. 

Teatteritalo
Torikatu
Titi Lillqvist
Kurssimaksu 91,00 € 

110208  PIENI TEATTERI / RYHMÄ STARS

STARS-RYHMÄ on n. 13-16-vuotiaitten ryhmä, joka 
on täynnä. Stars-ryhmäläiset ovat opiskelleet teatte-
ritaiteen opintoja n. 6 vuotta. Tulevana kautena Stars-
ryhmän aihepiirinä on : realistinen puheteatteri/ nyky-
hetkeä tai historiaa peilaava / klassinen näytelmä tai 
teema -painotusalueena tunneilmaisu 

Käsityön taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toisel-
le etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetus antaa 
opiskelijalle valmiuksia itsensä ilmaisuun ja kehittämi-
seen, sopii täydennyskoulutukseksi sekä antaa mah-
dollisuuden hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-
asteen koulutukseen. Opetus noudattaa vapaan si-
vistystyön lautakunnan hyväksymää opetussuunni-
telmaa, joka pohjautuu Opetushallituksen päättämiin 
opetussuunnitelman uusiin perusteisiin, jotka tulevat 
elokuussa 2018 voimaan. Wahren-opistossa järjeste-
tään lapsille ja nuorille sekä aikuisille käsityön taiteen 
perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan Yleisen 
oppimäärän laajuus on 500 tuntia.

Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota op-
pilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja tekno-
logiasta. Opinnot luovat perustaa käsityöharrastuksel-
le, joka asettuu osaksi elävää käsityökulttuuria ja tai-
teiden kenttää. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppi-
lasta näkemään käsityö monitieteisenä ilmiönä. Oppi-
lasta innostetaan tarkastelemaan käsityön, taiteiden 
ja tieteiden yhteyksiä sekä löytämään niistä uusia oi-
valluksia. Oppilasta kannustetaan ideoimaan ja ra-
kentamaan uutta. Opintojen tavoitteena on innostaa 
oppilasta käsityön, kulttuurin ja muotoilun elinikäiseen 
harrastamiseen. 

Uusi ryhmä aloitetaan 7-8 -vuotiaille (110400: Käsityö 
ja muotoilu 1) sekä aikuisille (110403 Kokeileva käsi-
työ) Huom. Kaikissa ryhmissä on tilaa!

Lisätiedot: Suunnittelijaopettaja Marja-Leena Kan-
gasniemi-Saari, marja-leena.saari@forssa.fi tai 
03-4141 5399.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Piritta Kämi-Conway
24 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

ke 15.30-17.00
11.9. -4.12.2019 

8.1. -1.4.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110400  KÄSITYÖ JA MUOTOILU 1 
 (7-8 -vuotiaat) UUSI!

Tervetuloa käsityön monipuoliseen maailmaan! Opin-
noissa tutustutaan käsityöhön, teknologiaan ja muo-
toiluun mukavien tehtävien parissa. Käsityön yhteiset 
opinnot kestävät kaksi vuotta. Opetusta ei ole syksyllä 
viikolla 42 ja keväällä viikolla 9. Materiaalimaksu 25 € 
syksy ja 25 € kevät. Ks. opintojen esittely. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Piritta Kämi-Conway
36 t sl, 42 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

ke 17.15-19.30
11.9. -4.12.2019 

8.1. -15.4.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110401  KÄSITYÖ JA MUOTOILU 2 
 (n. 9-12 -vuotiaat)

Käsityön yhteiset opinnot 2. Kesto kaksi vuotta. Mate-
riaalimaksu 30 € syksy ja 30 € kevät. Opetusta ei ole 
syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
36 t sl, 42 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2019  mennessä 

pe 16.00-18.15
13.9. -13.12.2019 

10.1. -24.4.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110402  KÄSITYÖN TEEMAOPINNOT
 (n. 12-18 -vuotiaat)

Materiaalimaksu 30 € syksy ja 30 € kevät. Opetusta ei 
ole syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9 ja 16. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
36 t sl, 42 t kl, Kurssimaksu 110,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ti 18.00-20.15
10.9. -3.12.2019 

7.1. -14.4.2020 
Enintään

16 opiskelijaa

110403 KOKEILEVA KÄSITYÖ AIKUISILLE 
 UUSI!

Oletko kiinnostunut käsitöistä? Kaipaatko käsityön te-
kemiseen uutta näkökulmaa? Oletko kiinnostunut luo-
vuudesta ja haluatko kehittää suunnittelutaitojasi? Ha-
luatko saada palautetta työskentelystäsi ja kaipaatko 
samanhenkistä seuraa? Wahren-opiston aikuisten kä-
sityön taiteen perusopetus on pitkäjänteistä oman kä-
sityöilmaisun etsimistä ja tavoitteellista kehittämistä. 
Materiaalit eivät sisälly kurssin hintaan. Ks. opintojen 
esittely. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Sanna Savonmäki
24 t sl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2019  mennessä 

ma 15.00-16.30
9.9. -2.12.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110404  KÄSITÖITÄ noin ESKARI-IKÄISILLE

Käsitöitä ja muotoilua leikin varjolla. Kurssia ei ole vii-
kolla 42. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Sanna Savonmäki
24 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.1.2020  mennessä 

ma 15.00-16.30

13.1. -6.4.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110405  KÄSITÖITÄ noin ESKARI-IKÄISILLE
 KEVÄT

Ks. Käsitöitä noin eskari-ikäisille 110404. Kurssia ei 
ole viikolla 9. 

LASTEN KURSSIT

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Richard Conway
24 t sl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2019  mennessä 

ti 16.00-17.30
10.9. -3.12.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110406  LASTEN TIEDEPAJA

Kurssilla tutustutaan tieteen jännittävään maailmaan 
testaamalla fysiikan lakeja ja kemiallisia reaktioita. 
Lapsia kannustetaan pohtimaan arjen ilmiöitä tieteen 
näkökulmasta ja tuetaan elinikäisen oppimisen alku-
taivalta tieteen maailmassa. Hauskaa ja jännittävää 
puuhaa 1-4 -luokkalaisille lapsille. Kurssi toimii myös 
englannin kielikylpynä, sillä skotlantilainen opettaja 
käyttää opetuksessa suomen kielen lisäksi englantia. 
Kurssia ei ole viikolla 42. Materiaalit sisältyvät kurssi-
maksuun. Lisätiedot opettajalta: 050 556 6674.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2,
Wahreninkatu 11
Richard Conway
24 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2020  mennessä 

ti 16.00-17.30

14.1. -7.4.2020 
Enintään 

12 opiskelijaa

110407  LASTEN TIEDEPAJA  KEVÄT

Ks. Lasten tiedepaja 110406. Kurssia ei ole viikolla 9. 

Kuvaaja: Richard Conway

Jatkava ryhmä. Ryhmä on 10-13 vuotiaille. Ryhmä te-
kee draamallisen eri taidemuotoja yhdistävän kollaa-
sin ”Seinän takana asuu joku” Kysy varapaikkoja - so-
pii myös kuvataiteista ja käsityöstä kiinnostuneille.

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Markus Töhönen
Kurssimaksu 91,00 € 

ti 16.15-17.45
3.9. -10.12.2019 
14.1. -28.4.2020

110205 PIENI TEATTERI / YSTÄVÄT 
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KÄSITYÖT JA MUOTOILU

OMPELU JA LANKATYÖT

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
9 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2019  mennessä 

pe 17.00-19.15
20.9. -4.10.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110408  SAUMURITREENIT 

Harjoitellaan saumurin monipuolista käyttöä, esim. 
langoitus, tikkityypit, säädöt, differentiaalisyötön käyt-
tö jne. Tutustutaan peitetikkikoneeseen ja loistavat 
reunat tekevään kantinkääntäjään. Mikäli mahdollis-
ta, ota mukaan oma saumuri + langat. Ensimmäiselle 
kerralle myös erilaisia trikoopaloja. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 88,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

ma 18.00-20.15
16.9. -25.11.2019 

13.1. -23.3.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110409  VAATEOMPELU

Suunnitellaan ja ommellaan yksilöllisiä vaatteita ar-
keen ja juhlaan. Käytetään soveltaen valmiskaavoja. 
Kurssilla opittavia asioita sovelletaan omiin vapaava-
lintaisiin vaatteisiin. Soveltuu kaikenikäisille vaatteiden 
ompelusta kiinnostuneille. Kaavapaperi ja saumurilan-
gat sisältyvät kurssimaksuun. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
6 t sl, Kurssimaksu 30,00 € 
Ilmoittautuminen 14.11.2019 mennessä 

to 17.45-19.15
21.11.-12.12.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110315  KERAMIIKKAA
 AIKUINEN - LAPSI  (6-10 v.)

Kurssilla tutustutaan saven muotoiluun pienten tehtä-
vien kautta. Kaksi kertaa työskennellään saven kans-
sa ja viimeisellä kerralla lasitetaan. Materiaaleina kor-
keanpolton savet ja punasavi. Työt viimeistellään ok-
sideilla ja erilaisilla lasitteilla. Kurssimaksu/ henkilö si-

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
6 t kl, Kurssimaksu 30,00 € 
Ilmoittautuminen 9.4.2020 mennessä 

to 17.45-19.15

16.4. -7.5.2020 
Enintään

14 opiskelijaa

110316  KERAMIIKKAA
 AIKUINEN - LAPSI  (6-10 v.)  KEVÄT

Ks. keramiikkaa aikuinen - lapsi (6-10 v.) 110315. 
Kurssipäivät: 16. ja 23.4. sekä 7.5.2020. 

Haluatko rentoutua käsityön parissa? Käsityökurssit 
tarjoavat elämyksiä ja haasteita, vaihtoehtoja riittää 
aina tutuista teemoista uusiin mahdollisuuksiin. Taito 
kasvaa ja osaaminen syvenee pitkillä kursseilla ja in-
tensiivisillä lyhytkursseilla irrottaudut arjesta, virkistäy-
dyt ja opit uutta.
Materiaaleista ja tarvittavista välineistä saa tietoa 
kurssiesitteestä sekä ensimmäisellä opetuskerralla. 
Joillekin lyhytkursseille lähetetään tarvikeluettelo säh-
köpostitse etukäteen. Materiaalit eivät kuulu kurssin 
hintaan, ellei toisin mainita.
Käsityön kursseja on eri puolilla opiston toiminta-aluet-
ta Forssassa ja Tammelassa. Olethan avoin kaikkien 
kurssipaikkojen suhteen ja jalkaudut rohkeasti myös 
uusiin paikkoihin. 

Ilmoittauduthan kurssille viimeiseen ilmoittautumis-
päivään mennessä, jotta kurssi varmasti toteutuu ja 
muista antaa sähköpostiosoitteesi!

Instagram: wahrenopisto_taitoaineet. Seuraa myös fa-
cebookia! Lisätiedot: Suunnittelijaopettaja marja-lee-
na.saari@forssa.fi tai p. 03-4141 5399.

Yhteystietoja:

Tuija Grahn: tuija.grahn@icloud.com 
040 5470773

Katri Hietala: 050 3755991

Tuija Kurikka: 040 5563464

Piritta Kämi-Conway: 050 4914661

Pia Laihonaho: pialaihonaho@gmail.com 
040 7251031 
https://made-in-nummila.web-
node.fi/kurssit/
https://www.facebook.com/
madeinnummila/

Ritva Lumme: ritva.mh.lumme@gmail.com 
040 534 9636

Esa Malmström: info@vanhatroinat.fi 
050 5854170

Maria Malmström: info@nukketalo.net 
050 3663 446

Team Rykkeri: info@rykkeri.fi

Juha Oja: juha.oja@edu.forssa.fi 
040 673 9972

Helena Ponkala: helena.ponkala@gmail.com

Tiina Raumolin: tiina.raumolin@gmail.com 
050 3417361

Sanna Savonmäki: ssavonmaki@gmail.com 
044 5771040

Karita 
Stenfors-Selkälä:  

0400 484478
karita.stenfors@gmail.com

Koulukeskus, 
Koulutie 1
Tuija Grahn
30 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

ke 17.30-19.45
18.9. -27.11.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110410  TAMMELAN VAATEOMPELU

Kurssi soveltuu kaikille ompelusta ja kaavoitukses-
ta kiinnostuneille. Ommellaan vaatteita arkeen ja juh-
laan. Kaavapaperi ja saumurilangat sisältyvät kurssi-
hintaan. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 88,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

ke 10.00-12.15
18.9. -27.11.2019 

8.1. -18.3.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110411 VAATE- JA SISUSTUSOMPELU

Suunnitellaan ja ommellaan vaatteita sekä sisustus-
tekstiilejä. Vaateompelussa käytetään soveltaen val-
miskaavoja. Kurssilla opittavia asioita sovelletaan 
omiin vapaavalintaisiin vaatteisiin ja tekstiileihin. Kaa-
vapaperi ja saumurilangat sisältyvät kurssimaksuun. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Tuija Grahn
27 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2019  mennessä 

to 17.30-19.45
12.9. -14.11.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110412 VAATETUUNAUS

Ommellaan esim. mekkoja, tunikoita ja hameita van-
hoista verhoista, farkuista, pöytäliinoista ja muistakin 
kaapin kätköistä löytyvistä tekstiileistä. Kaavapaperi ja 
saumurilangat sisältyvät kurssimaksuun. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 14.11.2019 mennessä 

to 17.00-20.00
21.11.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110413 INNOSTU OMPELUSTA - PIPOPAJA

Tule kokeilemaan saumurilla ompelua, tehdään yh-
dessä lenkkipipot. Mukaan tarvitset palan trikoota (50 

cm). Kurssin hintaan sisältyvät saumurilangat. Sopii 
hyvin aloittelijoille. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala ja M-L Kangasniemi-Saari
9 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 15.11.2019 mennessä 

su 13.00-20.30
24.11.2019 

Enintään
25 opiskelijaa

110414 OMPELULANIT JA PRINTTIPAJA

Joululahjalanit! Tule tekemään joululahjat kerralla kun-
toon. Ommellaan ja painetaan printtejä printtipajassa. 
Voit tuoda oman koneesi mukanasi. Mukaan kannat-
taa varata paljon kankaita ja ideoita, myös omat mie-
luisat kaavat, ompelulangat, kaksoisneula ja muut om-
pelutarvikkeet. Kaavapankkina opiston kaavalehdet. 
Kurssin hintaan sisältyvät kaavapaperi ja saumurilan-
gat sekä painovärit rajoitetusti. Ommellaan ja printa-
taan vimmatusti - paikkoja rajoitetusti! 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, 18 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 17.30-19.45

18.9. -4.12.2019 
15.1. -1.4.2020 

Enintään
12 opiskelijaa

110415  TILKKUTYÖT JA 
 KANKAAN KUVIOINTI

Opetellaan erilaisia tilkkutyötapoja ja yhdistellään tilk-
kuihin helppoa käsinkirjontaa, kuten sashikoa, ame-
rikkalaista Alabamaa tai vaikka suomalaista villakir-
jontaa sisustukseen, vaatteiksi tai asusteiksi sopiviksi. 
Kuvioimme tilkkuja myös painoväreillä esim. gellipai-
nantamenetelmällä. Kurssipäivät: 18.9., 2.10., 23.10., 
6.11., 20.11. ja 4.12.2019. Keväällä: 15.1., 29.1., 12.2., 
4.3., 18.3. ja 1.4.2020. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, 18 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 17.00-19.15

11.9. -27.11.2019 
8.1. -25.3.2020 

Enintään
12 opiskelijaa

110416  KANSALLISPUKU TAI PÄÄHINE

Oletko ollut aikeissa valmistaa kansallispuvun perin-
teisin menetelmin? Tule valmistamaan valitsemasi pu-
ku, sen osa tai korjaamaan vanhaa pukuasi. Teem-
me myös päähineitä. Opettelemme esim. kuinka tyk-
kimyssyn koppa valmistetaan itse. Kurssipäivät: 11.9., 
25.9., 9.10., 30.10., 13.11. ja 27.11. Keväällä: 8.1., 
22.1., 5.2., 19.2. 11.3. ja 25.3.2020.

sältää materiaalimaksun. Molemmat sekä aikuinen, 
että lapsi ilmoittautuvat. Kurssipäivät: 21. ja 28.11. se-
kä 12.12.2019. 
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Koulukeskus, 
Koulutie 1
Tuija Grahn
30 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 15.1.2020  mennessä 

ke 17.30-19.45

22.1. -1.4.2020 
Enintään

14 opiskelijaa

110417  OMMELLAAN MEKKOJA TAMMELA

Kurssilla voi valmistaa mekkoja omiin tarpeisiin, ar-
keen ja juhlaan. Kaavapaperi ja saumurilangat sisäl-
tyvät kurssihintaan. 

Koulukeskus, 
Koulutie 1
Tuija Grahn
27 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 10.1.2020  mennessä 

to 17.30-19.45

16.1. -19.3.2020 
Enintään

14 opiskelijaa

110418  OMMELLAAN KASSEJA, 
 LAUKKUJA JA KUKKAROITA 
 TAMMELA

Tule toteuttamaan uniikki olkalaukku, ostoskassi, ilta-
laukku tai vaikkapa kukkaro omaan tyyliisi sopivista 
materiaaleista. Kaavapaperi ja saumurilangat sisälty-
vät kurssihintaan. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
9 t sl, 9 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 1.10.2019  mennessä

ti 12.45-15.00
8.10. -19.11.2019 

14.1. -3.3.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110419  NEULOTAAN JA VIRKATAAN

Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Neu-
lotaan ja virkataan vaatteita, asusteita tai sisustuk-
seen sopivia tuotteita. Ota mukaan lankoja, puikkoja 
ja koukkuja. Kurssipäivät: 8. ja 29.10. sekä 19.11.2019 
sekä 14.1., 4.2. ja 3.3.2020. 

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
18 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 19.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
to 17.30-19.45

26.9. -5.12.2019 
Enintään

12 opiskelijaa

110420  RYIJY ON POP

Tule opettelemaan ryijyn ompelutekniikka ja valmista 
pieni ryijy valmiin mallin pohjalta tai suunnittele luo-
vasti itse omasi. Materiaalina villainen ryijylanka tai 
vaikkapa paperinaru. Torstaisin 26.9., 10. ja 24.10., 7. 
ja 21.11., sekä 5.12. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
23 t sl, Kurssimaksu 51,00 € 
Ilmoittautuminen 1.11.2019  mennessä 

pe 17:30-20:30
la 09.00-15.45

su 09.00-15.45
8.11. -17.11.2019 

Enintään
8 opiskelijaa

110421  KONENEULONTA - NEULEPAJA

Tule kokeilemaan ja tekemään yksinkertainen neule-
konetyö viikonlopun kurssille. Tehdään yksinkertainen 
kahdenkappaleen hihaton neule tai huivi joko pitkänä 
tai kolmiona. Mallityöt nähtävillä opiston aulavitriinis-
sä syksyllä. Ensimmäisellä kerralla valitaan langat ja 
suunnitellaan työn eteneminen sekä tehdään tarvitta-
va mallitilkku. Kurssipäivät: pe 8.11. klo 17.30-19, pe 
15.11. klo 17.30-20.30 ja la-su 16.-17.11. klo 9-15.45. 

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ti 17.30-19.45
17.9. -8.10.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110422  SISUSTUSTEKSTIILEJÄ 
 MAKRAMEETEKNIIKALLA

Tule solmeilemaan oman toiveen mukainen seinä-
vaate, liina, matto, tyyny tai muu sisustuksellinen tuo-
te. Voit myös tuunata vanhaa: näyttävällä solmeilu-
reunuksella voit kasvattaa virkatun trikoomaton ko-
koa tai piristää tyynyn ja liinan ilmettä. Ensimmäisellä 
kerralla palautellaan mieliin keskeisimmät solmut se-
kä suunnitellaan omaa työtä. Seinävaatteen suunnit-
telun lähtökohdaksi voit ottaa mukaan kelottuneen ok-
san, vanhan puuhenkarin, rottinkisen kassinsangan 
tms. ripustustangoksi sopivan esineen. Jo hankittuja 
lankoja kannattaa myös ottaa mukaan kokeiluja var-
ten. Materiaaleja kurssitöihin voidaan hankkia yhteisti-
lauksena. Ota jo ensimmäiselle kerralle mukaan muis-
tiinpanovälineet, sakset ja mittanauha sekä solmuhar-
joituksiin paksuhkoa, venymätöntä lankaa. Kurssi so-
pii myös aloittelijoille. Tiistaisin 17. ja 24.9., sekä 1. ja 
8.10.2019. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
18 t sl, 18 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
to 14.00-16.15

19.9. -28.11.2019 
9.1. -19.3.2020 

Enintään
14 opiskelijaa

110423  KIRJONTA 

Kurssilla voit kirjoa käyttö- tai koristetekstiilejä erilai-
sin pistoin. Voit käyttää valmiita malleja tai suunnitella 
mallin oman ideasi pohjalta. Kurssi sopii kaikille kirjon-
nasta kiinnostuneille. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Leena Miettinen
27 t sl, 27 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2019  mennessä 

ti 18.00-20.15
24.9. -26.11.2019 
14.1. -17.3.2020 

Enintään
12 opiskelijaa

110424 NYPLÄYS

Nyplätään liinoja, asusteita, koristeita jne. Kokeillaan 
eri materiaalien nyplättävyyttä. 

KUDONTA

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
30 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2019  mennessä 

pe 13.00-15.15
13.9. -13.12.2019 

10.1. -17.4.2020 
Enintään

16 opiskelijaa

110425 KEHRÄÄMÖN PÄIVÄKUDONTA

Opetellaan tai kerrataan kankaankudonnan perusasi-
oita käytännön harjoituksissa. Sovelletaan erilaisia si-
doksia ja materiaaleja monipuolisesti erilaisiin tekstii-
leihin. Yhteisloimissa voi kutoa esim. sisustustekstiile-
jä aina matoista seinätekstiileihin saakka tai vaatetuk-
seen soveltuvia tekstiilejä. Kurssi sopii aloittelijoille ja 
jatkokurssiksi jo edistyneemmille kutojille. Kurssilla on 
mahdollisuus oppia myös damasti- ja tietokoneohja-
tuilla kangaspuilla kutomista. Opetusta syksyllä 10 ja 
keväällä 12 kertaa.

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
30 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2019  mennessä

ma 17.30-19.45
9.9. -9.12.2019 

13.1. -20.4.2020 
Enintään

14 opiskelijaa

110426  KEHRÄÄMÖN ILTAKUDONTA 

Ks. Kehräämön päiväkudonta 110425.

FAI/ vanha paja, Tammela, 
Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2019  mennessä

ma 18.00-20.30
9.9. -9.12.2019 
13.1. -6.4.2020 

Enintään
14 opiskelijaa

110427  TAMMELAN ILTAKUDONTA

Kudotaan erilaisia sisustustekstiilejä yhteisen suun-
nittelun pohjalta. Loimia rakentaessa ja kutoessa opi-
taan lisää sidoksista ja materiaaleista. Työt tehdään 
yhteisloimissa. Kurssi sopii kaikille kudonnasta kiin-
nostuneille. 

FAI/ vanha paja, Tammela, 
Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä

to 10.00-12.30
12.9. -5.12.2019 

9.1. -2.4.2020 
Enintään

14 opiskelijaa

110428  TAMMELAN PÄIVÄKUDONTA

Ks. Tammelan iltakudonta. 110427.

Portaan koulu, 
Suomaantie 8
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 11.00-13.30

18.9. -11.12.2019 
15.1. -8.4.2020 

Enintään
14 opiskelijaa

110429 PORTAAN KUDONTA – KÄSITYÖ 
 TAMMELA

Suunnitellaan ja kudotaan sisustustekstiilejä. Työt teh-
dään yhteisloimissa. Töiden edetessä opitaan uutta 
ja kerrataan jo opittua eri sidoksista ja materiaaleista. 
Kurssilla on mahdollisuus tehdä myös muita pieneh-
köjä käsitöitä. 

Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 18.00-20.30

18.9. -11.12.2019 
8.1. -1.4.2020 

Enintään
14 opiskelijaa

110430  SUSIKKAAN KUDONTA – KÄSITYÖ 
 TAMMELA

Ks. Portaan kudonta-käsityö. 110429.

Teuron-Kuuslammin monitoimihalli, 
Ojajärventie 131
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 17.30-20.00

11.9. -4.12.2019 
15.1. -8.4.2020 

Enintään
15 opiskelijaa

110431  TEURON KUDONTA TAMMELA

MYYNTI JA HUOLTO -
KAIKKI MERKIT!

OLEMME MUUTTANEET
uusi osoitteemme on

Hämeentie 8, Forssa
puh. 050 373 0359
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  ERIKOISTYÖT JA TEKNINEN TYÖ

Opetellaan rakentamaan, kutomaan ja viimeistele-
mään kangas ohjeen mukaan. Töiden edetessä opi-
taan uutta ja kerrataan jo opittua tietoa eri sidoksista 
ja materiaaleista. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Pia Laihonaho
10 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

la 10.00-14.00
su 10.00-14.00

21.9. -22.9.2019 
Enintään

12 opiskelijaa

110433  VÄRTTINÄKEHRÄYS JA 
 MIKROVÄRJÄYS

Värttinällä voi kehrätä missä ja milloin vain! Tällä 
kurssilla käymme läpi kaikki vaiheet kiharaisen villan 
muuttamisesta värikkääksi langaksi. Tämä tiukka tie-
topaketti käy niin vasta-alkajalle kuin kokeneemmalle-
kin tekijälle. Käymme lauantaina 21.9. läpi valkoisen 
raakavillan karstaamisen eri tyyleillä sekä värttinäl-
lä kehräämisen. Sunnuntaina 22.9. opettelemme ker-
taamisen ja valmiin langan värjäämisen mikrossa re-
aktiiviväreillä. Materiaalimaksu 5 € sisältää värjäämi-
seen käytettävät aineet sekä villan. Mukaan tarvitset 
eväät, värttinän (voi tilata etukäteen esim. Villa Lau-
rilasta), esiliinan, kumihanskat ja karstat (jos löytyy). 
Lisätietoja voi tiedustella opettajalta: 040-7251031 tai 
pialaihonaho@gmail.com. Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 

Wahreninkatu 11
Ritva Lumme
5 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 10.10.2019 mennessä 

la 10.00-14.30
26.10.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110438  LOISTAVA PAJUPALLO

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Ritva Lumme
8 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 13.3.2020  mennessä 

la 09.00-16.00

28.3.2020 
Enintään

14 opiskelijaa

110440  PIENI PAJUMÖKKI

Tee kaunis, japanilaishenkinen pajumökki puutarhaan 
tai parvekkeelle. Mökki tehdään vesivanerialustalle, 
joita voi ostaa opettajalta. Mökin kauniisti kaartuvaan 
kattoon voi myöhemmin laittaa LED-valot, jolloin koko 
mökki loistaa kauniisti. Ohjeet pajujen keräämiseen ja 
tarvikeluettelo lähetetään sähköpostitse. 

Tee loistava pajupallo tuomaan valoa pimentyviin iltoi-
hin. Pajupallo tehdään kaaosteorialla. Palloja voi teh-
dä hyvin monen kokoisia: pieniä joulupalloja tai eriko-
koisia palloja pihapuihin. Palloihin voi vielä kiinnittää 
LED-valot, jolloin pallot loistavat kuin timantit. Kurssi-
laiset keräävät ja tuovat pajut itse etukäteen saamien-
sa ohjeiden mukaisesti. Tähän käy myös muista paju-
töistä tähteeksi jääneet pajut. Tarvikeluettelo lähete-
tään sähköpostitse. Valkeaniemen Pirtti, 

Valkeaniementie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
ti 17.00-19.30

10.9. -3.12.2019 
7.1. -31.3.2020 

Enintään
14 opiskelijaa

110432  RIIHIVALKAMAN KUDONTA
 TAMMELA

Ks. Teuron kudonta 110431.

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
39 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 16.4.2019  mennessä 

ti 17.00-19.30
to 17.00-19.30
23.4. -4.6.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110432 KEVÄINEN MATTO

Suunnitellaan ja kudotaan erilevyisiä ja -sidoksisia 
mattoja kurssilaisten toiveiden mukaan. Yksilö- tai yh-
teisloimien rakentamiseen ja kutomiseen on varattava 
opetuskertojen lisäksi myös lisäaikaa. Kurssi sopii kai-
kille kudonnasta kiinnostuneille. Huom! Opi maton-
kuteiden leikkuu la 23.3. klo 10-13. Omat sakset ja 
leikattavat tekstiilit mukaan. 

Rykkeri, 
Puuvillakatu 4 C 3
Team Rykkeri
18 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.1.2020  mennessä 

la 10.00-17.30
su 10.00-17.30

18.1. -19.1.2020 
Enintään

10 opiskelijaa

110434 VEHNÄJAUHOBATIIKKI 
 TRIKOONEULOKSELLE

Kurssilla valmistetaan vaatetuskangas puuvillaneu-
loksesta. Kangas kuvioidaan Rykkerissä vehnäjauho-
batiikkitekniikalla ja väri painetaan suurella laakaseu-
lalla. Materiaalina (1,5 - 2 m) puuvillainterlogneulos. 
Materiaalit Rykkeriltä ja ne laskutetaan erikseen käy-
tön mukaan. Lisätiedot info@rykkeri.fi. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Maarit Humalajärvi
10 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 9.4.2020  mennessä 

pe 18.00-20.30
la 10.00-16.00

24.4. -25.4.2020 
Enintään

10 opiskelijaa

110435  EKOPRINT - VÄRIÄ LUONNOSTA

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

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Pia Laihonaho
18 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2019  mennessä 

la 10.00-16.30
su 15.00-16.30

22.9. -6.10.2019 
Enintään

12 opiskelijaa

110436  HUOPANILKKURIT

Kurssilla valmistetaan huopikkaat joihin on mahdolli-
suus saada halutessaan kunnon pohjat. Lauantaina 
5.10. huovutamme nilkkapituiset huopikkaat ja sun-

nuntaina 6.10. venytämme ne lestille, lisäämme nau-
hat ja mahdolliset koristelut neulalla huovuttaen. Huo-
vutusneuloja ja villaa voi tilata opettajalta infokerral-
la 22.9. Materiaalikustannus nilkkuriparia kohden on 
27-32€, sisältää 500g villaa, sirkat nauhoja varten ja 
napakat pohjalliset. Kurssin jälkeen opettaja voi mak-
sua vastaan (35 € / pari + postimaksu) kiinnittää poh-
jat. Etukäteen ideoita voi hakea https://made-in-num-
mila.webnode.fi/kuvagalleria/ tai Made in Nummilan 
Facebook sivuilta:  www.facebook.com/madeinnummi-
la. Kurssi käy vasta-alkajalle tai enemmänkin huovut-
taneille. Mukaan kurssille isohko kannu kuumaa vettä 
varten, marseillesaippuaa/mäntysuopaa, kangasliitu, 
vahvat sakset, pesusieni/huovutusharja, essu, kumi-
hanskat ja vanhoja pyyhkeitä! Lisätietoja voi tiedustel-
la opettajalta: 040-7251031 tai pialaihonaho@gmail.
com. Kurssipäivät: su 22.9. klo 15-16.30, la-su 5.-6.10 
klo 10-16.30. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
24 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 20.9.2019  mennessä 

su 10.00-13.30
29.9. -24.11.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110437  LAMPUNVARJOSTIN UUSIKSI

Valmistetaan metallikehikon päälle käsinommeltu var-
jostin. Myös vanhan varjostimen uudistaminen on kurs-
silla mahdollista. Ota ensimmäisellä kerralla mahdol-
linen lampunjalka mukaasi, varjostinmallin suunnitte-
lun helpottamiseksi. Tarvikkeiden yhteistilaus tehdään 
ensimmäisellä kerralla. Kurssipäivät: 29.9., 13.10., 
20.10., 27.10., 10.11. ja 24.11. (tekstiililuokka 1) 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Ritva Lumme
7 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 12.11.2019 mennessä 

la 09.00-15.00
23.11.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110439  KUIHTUMATON JOULUPUU

Valmistetaan kuihtumaton joulupuu koivun, pihlajan 
tms. ohuista rungoista tai kepeistä. Osat kiinnitetään 
ruuveilla toisiinsa. Puusta voi tehdä joko lattialle tai 
pöydälle sopivan version. Puun voi koristella LED-va-
loilla, joulupalloilla tai -nauhoilla ym. koristeilla myö-
hemmin. Opettajalta voi halutessaan ostaa puumate-
riaalit ja ruuvit. Tarvikeluettelo lähetetään sähköpos-
titse. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
30 t sl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2019  mennessä 

to 17.00-19.15
19.9. -28.11.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110441  HOPEAKETJUN VALMISTUS
 (alkeis- ja jatkokurssi)

Kurssilla valmistetaan erilaisia ketjunpunontatekniikoi-
ta soveltaen, upeita ranne- ja kaulaketjuja, korvakoru-
ja ym. ketjukoruja. Vasta-alkajien kanssa perehdytään 
avolenkkipunonnan työtapoihin ja työvälineisiin sekä 
punotaan aluksi perusketjuja edeten yksilölliseen tah-
tiin kohti vaativampia ketjumalleja. Ota omat työkalut 
mukaan (mm. kahdet sileäleukaiset lattapihdit). Opet-
taja tuo sahausvälineitä sekä valmiiden ketjujen kiillo-
tusrummun, näiden käytöstä työkalumaksu 2 €/ luku-
kausi. Opettajalta voi ostaa hopea- ja messinkilankoja 
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Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
6 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 8.11.2019  mennessä 

la 10.00-15.00
16.11.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110443 JOULUPALLOLLE UUSI ILME

Tule koristelemaan joulupalloja punomalla lankalen-
keistä juhlavia verkkokoristeita pallojen päälle. Tek-
niikkana on hopeaketjutöistä tuttu avolenkkitekniikka 
mutta materiaalina värikkäät, kevyet ja edulliset alu-
miinilangat. Ota mukaan yksivärisiä joulupalloja, kah-
det koru- tai lattapihdit (mielellään sileäleukaiset) ja 
yksivärinen kangaspala esim. pieni pyyhe työalustak-
si. Lankalenkkien yhdistäminen verkoksi on suhteel-
lisen tarkkaa puuhaa, joten varaudu lisävalolla, jos 
omistat. Opettajalta voi ostaa tarvikkeita, joista kä-
teismaksu käytön mukaan. Kurssilla voi käyttää myös 
omia materiaaleja, erityisesti ylijääneitä lasi- ja muo-
vihelmiä koristeluun (reikä vähintään 1 mm.) Kurssille 
osallistuminen ei edellytä aikaisempaa ketjunpunon-
taosaamista. 

Koulukeskus, 
Koulutie 1
Esa Malmström
40 t sl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

to 17.00-20.15
18.9. -27.11.2019 

Enintään
10 opiskelijaa

110445 NUKKETALON RAKENNUSKURSSI 
 TAMMELA

Kurssilla valmistetaan vanerista nukkekoti opettajan 
mallin mukaan tai vaikkapa yhden huoneen roombox. 
Myös omaa keskeneräistä nukkekotia voi tulla raken-
tamaan tai valmistaa pelkästään nukkekotiin puisia 
huonekaluja! Aiempaa kokemusta ei tarvita. Ensim-
mäisellä kerralla opiskellaan pienoistyökalujen käyt-
töä. Kurssimaksu sisältää pienoisrakentajan kone-
vuokrat. Ei opetusta syyslomalla vko 42. 

Kaukjärven koulu, 
Kuumakuja 60
Maria Malmström
36 t sl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ti 17.00-20.00
17.9. -19.11.2019 

Enintään
12 opiskelijaa 

110446  NUKKEKODIN PIENESINEET 
 TAMMELA

Aikuisille suunnatulla kurssilla valmistetaan nukkeko-
tiesineitä eri tekniikoilla. Syksyn aiheet: Fortuna-peli, 
leluja, patja, sänkyvaatteita, sohva, nojatuoli ja astioi-
ta. Opiskelijat hankkivat materiaalit itse, joitakin tarvik-
keita voi halutessaan ostaa opettajalta. Materiaaleis-
ta lähetetään sähköpostitse tietoa ennen kurssin alka-
mista. Ei opetusta syyslomalla vko 42. 

Koulukeskus, 
Koulutie 1 
Markus Wiik
40 t sl, Kurssimaksu 47,00 € 

ma 17.30-20.30
16.9. -25.11.2019 

Enintään
10 opiskelijaa

110448 PUUTYÖT  TAMMELA

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekteja valinta-
si mukaan, kuten erilaisia huonekalukorjauksia, enti-
söintejä, puutöitä, pienimuotoisia metallitöitä tai mui-
ta omia projekteja. Opettaja neuvoo ja opastaa tarvit-
taessa. Koulun koneet ja laitteet ovat käytettävissä. 
Omat aihiot ja materiaalit. 

Keskuskoulu,
Koulukatu 5-7
Juha Oja
40 t sl, 40 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

ti 17.30-20.30
17.9. -26.11.2019 

7.1. -17.3.2020 
Enintään

16 opiskelijaa

110449  PUU- JA METALLITYÖT

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekteja valinta-
si mukaan; esim. erilaisia korjauksia, entisöintejä sekä 
kunnostuksia aina moottori- ja metallihommista oven-
karmeihin. Opettaja neuvoo ja opastaa tarvittaessa. 
Koulun koneet ja laitteet ovat käytettävissä. Omat aihi-
ot ja materiaalit. Kone- ja laitemaksu 8€/lukukausi. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
18 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 12.00-14.30

11.9. -20.11.2019 
8.1. -18.3.2020 

Enintään
30 opiskelijaa

110450  SENIORIKÄSITYÖT

Kurssilla tehdään käsitöitä osallistujien toiveiden mu-
kaan. Neulotaan, virkataan, ommellaan, askarrellaan, 
tehdään mosaiikkitöitä jne. mukavan seurustelun lo-
massa itselle, lahjaksi tai hyväntekeväisyyteen. 

KUVATAIDE

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski
22 t sl, 22 t kl, Kurssimaksu 51,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2019  mennessä 

ke 18.00-19.30
11.9. -27.11.2019 

8.1. -25.3.2020 
Enintään

15 opiskelijaa

110301  KALLIGRAFIA

Syksyllä aloitetaan kirjoitustyylin harjoittamisella. Siitä 
jatketaan työn suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Pirkko Teräväinen
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 29.8.2019  mennessä 

to 12.30-14.45
5.9. -21.11.2019 

9.1. -19.3.2020 
Enintään

20 opiskelijaa

110302  MAALAUS

Kurssilla saa ohjausta ja tukea oman kuvataiteelli-
sen näkemyksen kehittymiselle henkilökohtaisen oh-
jauksen kautta. Käytämme akryyli-, akvarelli-, peite- ja 
pastellivärejä ym. tekijän mieltymyksen mukaan. Mah-
dollisuuksien mukaan taidenäyttelykäyntejä. Lopuksi 
pystytämme yhteisnäyttelyn. Kurssipäivät: 5.9.-12.9. 
ja 3.10.-21.11.2019 sekä 9.1.-19.3.2020. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Seija Sainio
20 t sl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 28.10.2019 mennessä 

pe 17.00-20.00
la-su 10.00-16.30
8.11. -10.11.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110321  KOKEELLINEN 
 SEKATEKNIIKKAMAALAUS

Etsitään ja kokeillaan keinoja henkilökohtaisen maa-
laustyylin ja ilmaisutavan syventämiseksi yhteisten 
teemojen pohjalta. Ohjausta yksilölliseen työskente-
lyyn kokeellisesti, intuition ja omakohtaisen tekemi-
sen vuoropuheluna. Työskentelyn lomassa mietitään 
kulloisiakin ratkaisuja, omaa ilmaisua ja käsialaa sekä 
aiheen kuvaamiseen ja pelkistämiseen liittyviä kysy-

sekä lukkoja. Käteismaksu käytön mukaan. Kurssilla 
voi käyttää myös omia materiaaleja. Turvallisuussyistä 
kurssilla ei tehdä juotoksia. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
30 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 9.1.2020  mennessä 

to 17.00-19.15

16.1. -26.3.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110442  HOPEAKETJUN VALMISTUS
 (alkeis- ja jatkokurssi)  KEVÄT 

Ks. hopeaketjun valmistus (alkeis- ja jatkokurssi) 
110441. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Raumolin
32 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 17.1.2020  mennessä 

pe 18.00-21.00
la-su 09.30-15.15

24.1. -9.2.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110444  KIRJANSIDONTA

Tutustumme kirjansidontaan käytännönläheisesti. Voit 
valmistaa kirjan tai albumin. Keskiaikaisia sidoksia, 
korttikirja, luovat sidokset, vihkoset. Opettajalla mal-
litöitä, joista löytyy jokaiselle sopiva. Värjätään nah-
kaa/ paperia kirjojen kansiin tai sivuiksi. Halutessasi 
tuo vanha tekstiili kirjankansien koristeeksi. Uutuutena 
tutustumme nahkapaperiin, miten sitä voi käyttää kir-
joissa. Sopii alkajille ja jatkajille. Tarvikkeita ja perus-
työkalut voi ostaa opettajalta. Kurssipäivät: pe 24.1. 
klo 18-21, la-su 25.-26.1. klo 9.30-15.15. sekä la-su 
8.-9.2. klo 9.30-15.15. 

Kaukjärven koulu, 
Kuumakuja 60
Maria Malmström
36 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 14.1.2020  mennessä 

ti 17.00-20.00

21.1. -24.3.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110447  NUKKEKODIN PIENESINEET 
 TAMMELA  KEVÄT

Ks. nukkekodin pienesineet 110446. Kevään kurssin 
aiheet sovitaan kurssin alussa. Esimerkkejä: henka-
reita, eteisen hylly, kirjontaa, silkkinauhakirjontaa, rot-
tinkitöitä, koritöitä, fimoa. Ei opetusta viikolla 9. 

Monipuolisesta kuvataidekurssien tarjonnasta löy-
tyy kursseja niin aloittelijoille kuin jo pidempään ku-
vataidetta harrastaneille. Materiaalit ja välineet opis-
kelija hankkii itse, ellei toisin mainita. Tarvikeluettelot 
toimitetaan opiskelijoille sähköpostitse, joten on tär-
keää, että ilmoittautuessasi annat myös sähköposti-
osoitteesi.

Ilmoittauduthan kurssille viimeiseen ilmoittautumis-
päivään mennessä, jotta kurssi varmasti toteutuu ja 
muista antaa sähköpostiosoitteesi!

Instagram: wahrenopisto_taitoaineet. 
Seuraa myös facebookia!

Lisätiedot: 
Suunnittelijaopettaja  marja-leena.saari@forssa.fi tai 
p. 03-4141 5399.

Yhteystietoja:

Teija Kaivoluoto: teija.kaivoluoto@gmail.com 
0400 969710

Minna Kemppi: kemppiminna@gmail.com 
040 8460034

Vivian Majevski: 050 3309158  

Pia Oja: pia23@hotmail.fi 
050 5714544

Anni Paulin: 040 5020996

Helena Ponkala: helena.ponkala@gmail.com

Seija Sainio: sainio.seija@dnainternet.net
0400 572 179   

Heli Saloniemi: heli.saloniemi@gmail.com

Sanna Savonmäki: ssavonmaki@gmail.com 
0445771040

Pirkko Teräväinen: teravainen.pirkko@gmail.com 
050 4092672

Hanna Viljanen: rakutar@gmail.com 
040 5510 502
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myksiä yhteisten palaute- ja keskusteluhetkien sekä 
opettajan omien demonstraatioiden kautta. Materiaa-
leina vesiliukoiset menetelmät: akvarelli, akryyli, tus-
si, gesso, erilaiset kynät, liidut ja hiili sekä mahdolli-
sesti mukaan liitettävät materiaalit. Kurssilla on mah-
dollisuus hankkia joitakin perustarvikkeita ja soveltuu 
kaikille avoimesti uteliaille kuvataiteen harrastajille. Ai-
empaa kokemusta ei tarvita. Tarvikeluettelo lähete-
tään sähköpostitse. 

110303  VIIKONLOPPUATELJEE: Löytöretki 
 värien maailmaan kukkia maalaamalla

Perehdytään kukkien välityksellä värioppiin, maala-
taan ja piirretään ekspressiivisen taiteentekemisen 
menetelmällä kukkia (esittäviä tai ei-esittäviä). Kurs-
si soveltuu aloittelijoille ja enemmänkin maalanneil-
le. Kurssilla käytettävät materiaalit sisältyvät hintaan. 
Kurssilla on käytössä piirustushiiltä, öljypastelleja, ak-
ryylivärejä, siveltimiä ja papereita. Voit tuoda halutes-
sasi omia maaleja, kyniä, siveltimiä ja parempilaatuis-
ta maalauspaperia. Opettaja tuo kukat.

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Heli Saloniemi
12 t sl, Kurssimaksu 58,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2019  mennessä 

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00

21.9. -22.9.2019 
Enintään

12 opiskelijaa

Työskennellään oman voimaeläimen parissa luovasti 
maalaamalla, piirtämällä, runoin ja tarinoin sekä teke-
mällä kollaasi. Voimaeläimestä tehdään pieni kirjanen. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Heli Saloniemi
30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 16.1.2020  mennessä 

to 17.30-20

23.1. -2.4.2020 
Enintään

14 opiskelijaa

110305  LUOVAA MAALAUSTA

Kaipaatko taideharrastukseesi lisää iloa, leikkisyytä 
ja luovuutta? Haluatko maalata vapaammin ja kokeil-
la erilaisia tapoja maalata? Tällä kurssilla maalaamme 
jokaisella kerralla. Houkuttelemme luovuutta ja inspi-
raatiota tarinoiden, runojen, liikkeen, musiikin, rentou-
tuksen ja mindfulnessin avulla. Kurssilla opit antautu-
maan taiteen tekemisen flow’lle, alat löytämään omaa 
ilmaisutyyliäsi ja pääset osalliseksi taiteen terapeutti-
sista vaikutuksista. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille et-
tä kuvataiteen harrastajille. Tehtyjä maalauksia ei ar-
vostella, pääpaino on tekemisessä. Kurssilla käytettä-
vät materiaalit sisältyvät hintaan. Kurssilla on käytös-
sä piirustushiiltä, öljypastelleja, akryylivärejä, sivelti-
miä ja papereita. Voit tuoda halutessasi omia maaleja, 
kyniä, siveltimiä ja parempilaatuista maalauspaperia. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Sanna Savonmäki
10 t sl, 10 t kl, Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
ma 17.30-19.00

23.9. -18.11.2019 
20.1. -13.4.2020 

Enintään
12 opiskelijaa

110306  TAIDERYHMÄ 
 KEHITYSVAMMAISILLE

Tule taiteilemaan yhdessä luoden! Erilaisia tekniikoi-
ta Sannan opastuksella. Materiaalimaksu kuuluu hin-
taan. 

Lankavärjäämö, 
Wahreninkatu 13
Pia Oja
21 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ti 17.30-19.45
17.9. -5.11.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110307  OFFSET-GRAFIIKKA 
 (PELTIPAINANTA)

Lankavärjäämö, 
Wahreninkatu 13
Pia Oja
21 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 14.1.2020  mennessä 

ti 17.30-19.45

21.1. -10.3.2020 
Enintään

12 opiskelijaa

110308  PRESSPRINT-GRAFIIKKA 
 (STYROX-PAINANTA)

Laakapainografiikkaa ilman happoja ja liuottimia! 
Pressprint-levyyn (ohut styrox) piirretään aihe, joka 
värjättynä vesiliukoisilla väreillä painetaan paperille 
kuvaksi. Styrox-leikurin avulla painolaatan voi leikata 
minkälaiseksi tahansa ja kuvan voi koota monenvä-
risistä osista isoksi työksi asti, monivärigrafiikkaa vai-
vattomasti. Tarvikkeita voi ostaa/ lainata opettajalta. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Sonja-Tuulia Hämäläinen
21 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 27.8.2019  mennessä 

ti 16.15-18.45
3.9. -22.10.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110309  VALOKUVAUS, perus

Kurssilla tutustutaan valokuvauksen perusteisiin, 
omaan kameraan ja käydään läpi valokuvaamisen eri 
tekniikoita. Lisäksi harjoittelemme kuvallista ilmaisua, 
valon hallintaa ja sommittelutaitoja. Kurssi sopii aloit-
telijoille, mutta myös harrastajille, jotka haluavat pääs-
tä uudelle tasolle kuvaamisessaan. 

110304  VIIKONLOPPUATELJEE: 
 Luo oma voimaeläinkirja

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Heli Saloniemi
12 t sl, Kurssimaksu 58,00 € 
Ilmoittautuminen 11.10.2019 mennessä 

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00

19.10. -20.10.2019 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssi soveltuu kenelle tahansa. Opiskelijat hankkivat 
viivattoman vihon, johon ”kirja” koostetaan. Kurssilla 
on käytössä piirustushiltä, öljypastelleja, akryyliväre-
jä, siveltimiä, liimaa ja papereita. Sinun tarvitsee tuo-
da sakset, kollaasimateriaaleja ja värikynät. 

Syväpainografiikkaa ilman happoa ja liuottimia! Tai-
puisalle offset-pellille raaputetaan aihe, joka värjätty-
nä vesiliukoisilla syväpainoväreillä painetaan prässin 
avulla paperille. Monivärigrafiikan ja erimallisten laat-
tojen teko onnistuu myös helposti, sillä ohuena mate-
riaalina offsettiä on helppo leikata ja liittää osina isom-
piin kuviin. Tarvikkeita voi lainata/ ostaa opettajalta. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Sonja-Tuulia Hämäläinen
15 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 29.8.2019  mennessä 

to 16.00-18.30
5.9. -3.10.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110310  VALOKUVAUS, jatko

Kurssi sopii valokuvauksen peruskurssin käyneille tai 
harrastajille, joilla on hallussa valokuvauksen perus-
asiat (aukko, aika, iso, tarkentaminen). Kurssilla sy-
vennetään oman kameran hallintaa, käydään läpi eri-
laisia haastavampia kuvaustilanteita ja kuvan sommit-
telua. Kurssille tarvitset monipuolisesti säädettävän 
kameran (järjestelmäkamera tai pokkari), mieluusti ja-
lustan. 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Teija Kaivoluoto
24 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 87,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
ma 18.00-21.00
9.9. -18.11.2019 
20.1. -27.4.2020 

Enintään
15 opiskelijaa

110311  POSLIININMAALAUS

Kurssilla koristellaan valkoposliinia koriste- ja käyttö-
esineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin teeman sovim-
me yhdessä kurssin alussa. Soveltuu niin aloittelijoille 
kuin jo pidempään alaa harrastaneille. Polttomaksu si-
sältyy kurssin hintaan. 

Susikkaan kylätalo, Susikkaantie
Teija Kaivoluoto
24 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
ma 18.00-21.00
16.9. -2.12.2019 
13.1. -20.4.2020 

Enintään
15 opiskelijaa

110312 SUSIKKAAN POSLIININMAALAUS 
 TAMMELA

Kurssilla koristellaan valkoposliinia koriste- ja käyttö-
esineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin teeman sovim-
me yhdessä kurssin alussa. Soveltuu niin aloittelijoille 
kuin jo pidempään alaa harrastaneille. Talviloma viikol-
la 9. OMATOIMINEN kokoontuminen 23.3.2020 (opet-
taja ei paikalla). Polttomaksut tilitetään opettajalle. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 108,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

ma 12.00-14.15
16.9. -25.11.2019 

20.1. -30.3.2020 
Enintään

14 opiskelijaa

110313  KERAMIIKKAA PÄIVÄLLÄ 

Keramiikkaa erilaisin tekniikoin, mm. käsinrakennus-
tekniikat, apumuottien käyttö ja dreijaus. Materiaalei-
na korkeanpolton savet ja punasavi. Mahdollisuus ko-
keilla myös paperi- ja valusavea. Tutustutaan erilaisiin 
koristelutekniikoihin. Työt viimeistellään enkopeilla, ali-
lasiteväreillä, oksideilla ja erilaisilla lasitteilla. Poltto-
maksu sisältyy kurssin hintaan. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 108,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

ma 18.00-20.15
16.9. -25.11.2019 

20.1. -30.3.2020 
Enintään

14 opiskelijaa

110314  KERAMIIKKAA ILLALLA 

Ks. keramiikkaa päivällä 110313

Rakuttaren Paja, 
Kaukjärventie 284
Hanna Viljanen
15 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

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

17.9. -5.10.2019 
Enintään

8 opiskelijaa

110317  RAKU TAMMELA

Rakukurssilla valmistetaan karkeasta kivitavarasa-
vesta esineitä, jotka viimeistellään uniikin lopputulok-
sen antavalla rakupoltolla. Kurssi sopii sekä aloittele-
ville keramiikan tekijöille, että keramiikkaa pidempään 
harrastaneille. Materiaalimaksu 25 €. Kurssipäivät: ti 
17.9. klo 17.30-20.45, pe 4.10. klo 17.30-19.45 ja la 
5.10. klo 10-17.

Rakuttaren Paja, Kaukjärventie 284
Hanna Viljanen
15 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 31.3.2020  mennessä 

ti 17.30-20.45
pe 17.30-19.45
la 10.00-17.00
7.4. -25.4.2020 

Enintään
8 opiskelijaa

110318  RAKU TAMMELA KEVÄT
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Ks. raku. 110317. Kurssipäivät: ti 7.4. klo 17.30-20.45, 
pe 24.4. klo 17.30-19.45 ja la 25.4.2020 klo 10-17. 

MUSIIKKI

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
32 t kl, Kurssimaksu 51,00 € 
Ilmoittautuminen 28.2.2020  mennessä 

pe 17.00-18.30
la-su 10.00-16.00

6.3. -28.3.2020 
Enintään

14 opiskelijaa

110320  TIFFANY-LASITYÖT, jatko

Kurssi on tarkoitettu perustaidot osaaville. Kurssilla 
valmistetaan tasotyö, valaisin, lyhty tai mosaiikkityö. 
Tarvikkeita voi ostaa kurssipaikalta. Ensimmäisellä 
kerralla tehdään materiaalitilaus. Kurssipäivät pe 6.3. 
klo 17.00-18.30, la-su 14-15.3. klo 10-16, la 21.3. klo 
10-16 sekä pe 27.3. klo 18.00-20.15 ja la 28.3. klo 10-
15. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 

to 18.30-21.00
29.8. -12.12.2019 

9.1. -7.5.2020 
Enintään

40 opiskelijaa

110102  FORSSAN KAMARIKUORO

Syksyllä on kolmen messun konsertti: Palestrina Mis-
sa De Feria, Schubert Messu G-duuri ja Chilcott Jazz 
Messu. Joulukuussa on kuorojen yhteinen Joulukon-
sertti. Keväällä suunnitelmissa on kevätkonsertti. Van-
hat ja uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan! Kuoron 
puheenjohtaja Pentti Ruuttunen 040 5542374, kotisi-
vut: www.forssankamarikuoro.com.

Työväentalon musiikkisali, 
Kauppakatu 17
Outi Aro-Heinilä
45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 

ma 18.30-21.00
26.8. -9.12.2019 
13.1. -11.5.2020 

Enintään
50 opiskelijaa

110104  FORSSAN MIESKUORO

Haluaisitko laulaa mukavassa miesporukassa? Har-
joittelemme sekä perinteistä että uudempaa mieskuo-
romusiikkia. Syksyllä ohjelmassa Georg Otsin ja jou-
lukonsertin musiikkia. Keväällä uudet kujeet mieles-
sä. Vanhat ja uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan. 
Kuoroon on koelaulu. Kotisivut: www.forssanmieskuo-
ro.fi.

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Outi Aro-Heinilä
24 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 

ma 10.15-11.45
9.9. -2.12.2019 
13.1. -4.5.2020 

Enintään
14 opiskelijaa

110105  LAULUN AAMURYHMÄ 

Vapaudu laulutaidon lukoista ja unohda kielteiset 
kommentit joita olet laulutaidostasi saanut! Jokainen 
osaa laulaa ja laulamalla oppii laulamaan. Vasta-alka-
jien lauluryhmän turvallisessa ilmapiirissä tutustutaan 
tuttujen laulujen avulla liikkuen, puhuen ja laulaen ää-
nentuottoon liittyvään kehonhallintaan ja musiikin te-
kemiseen. Yhdessä laulaminen parantaa oloa. 

110109  SUSIKKAAN 
 PELIMANNIORKESTERI TAMMELA

Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie
Timo Määttä
26 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 

to 19.30-21.00
12.9. -12.12.2019 

13.1. -27.4.2020 
Enintään

20 opiskelijaa

Pelimanni-/tanssimusiikkiin erikoistunut ryhmä. Ohjel-
mistossa otetaan huomioon kokoonpano ja soittajien 
toiveet. Tervetuloa kaikki pelimannit! 

KIELET
KIELENOPISKELU on hauska ja hyödyllinen harras-
tus, joka sopii kaikenikäisille. Opit käytännön kielitai-
toa ja tutustut eri kulttuureihin.  Tänäkin syksynä on 
tarjolla kattava valikoima kieliä läheltä ja kaukaa. Poi-
mi oma suosikkisi tai kokeile rohkeasti jotakin uutta. 

YLEISET KIELITUTKINNOT
• mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen perus- tai 
keskitason tutkinto
• suomi: 5.10. (ilm.aika 19.-30.8.), 9.11. (2.-30.9.), 
25.1.2020 (2.- 13.12.), 28.3. (3.-28.2.), 23.5. (20.-30.4.); 
 muut kielet syksyllä englanti, ruotsi, saksa ja espanja 
sekä keväällä englanti, ruotsi, ranska, italia ja venäjä
• hinnat: perustasolla 100 €, keskitaso 123 €; peruu-
tusmaksu 40 €. Hinnat mahdollisesti muuttumassa.
• lisätietoa: Ulla Lehtinen p. 040 7596 380 tai ulla.
lehtinen@forssa.fi tai netistä www.oph.fi > Koulutus 
ja tutkinnot> Kielitutkinnot> Yleiset kielitutkinnot

SUOMI

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Anne-Mari Heino
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019 mennessä 

to 15.45-17.15
19.9. -28.11.2019 

9.1. -9.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120101  SUOMEA SUOMEKSI 1   -25% ale

Aloitamme kielen opiskelun aivan alusta. Tutustumme 
suomen kielen perusteisiin: kielioppi, sanonnat ja ar-
kielämän sanastot. Opimme käytännön kieltä. Oppi-
kirjana on Suomen mestari 1 alusta. Teemme kirjasta 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
27 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2019  mennessä 

to 18.00-20.15
12.9. -14.11.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110319  TIFFANY-LASITYÖT, perus

Opitaan lasityön perustekniikat, tutustutaan käytettä-
viin materiaaleihin ja työvälineisiin. Kurssilla ehdit val-
mistaa tasotyön, valaisimen, tai voit perehtyä mosa-
iikin saloihin. Tarvikkeita voi ostaa kurssipaikalla. En-
simmäisellä kerralla tehdään materiaalitilaus. Ota 
muistiinpanovälineet mukaan. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 

ke 18.30-21
28.8. -11.12.2019 

8.1. -6.5.2020 
Enintään

40 opiskelijaa

110101  VIIHDEKUORO KEHRÄT

Syksyllä kuoro järjestää syyslaulajaiset. Joulukuussa 
on kuorojen yhteinen Joulukonsertti. Keväällä suun-
nitelmissa on kevätlaulajaiset ja kevätkonsertti. Van-
hat ja uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan! Kuo-
ron puheenjohtaja Tuija Laakso 045 2225320, s-posti: 
kehrat@kehrat.fi Kotisivut: www.kehrat.fi 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 

ti 18.30-21.00
27.8. -10.12.2019 

7.1. -5.5.2020 
Enintään

40 opiskelijaa

110103  FORSSAN NAISKUORO

Kuoron 75 v. juhlakonsertti pidetään 17.11. Työväen-
talon musiikkisalissa. Joulukuussa kuoro osallistuu 
kuorojen yhteiseen joulukonserttiin. Keväällä suun-
nitelmissa perinteiseen tapaan kevätkonsertti. Van-
hat ja uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan! Kuoron 
puheenjohtaja Liisa Puputti 050 3444 129. Kotisivut: 
www.forssannaiskuoro.wordpress.com

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Outi Aro-Heinilä
24 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 

ma 12.00-13.30
9.9. -2.12.2019 
13.1. -4.5.2020 

Enintään
24 opiskelijaa

110106  LAULUN PÄIVÄRYHMÄ

Sama sisältö kuin aamuryhmässä 110105.

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Teijo Suomi
12 t sl, Kurssimaksu 95,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2019  mennessä 

9.9. -25.11.2019 

Enintään
3 opiskelijaa

110107  RUMMUT

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

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Hooper Santos
45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 

ma 18.30-21.00
2.9. -16.12.2019 
13.1. -27.4.2020 

Enintään
25 opiskelijaa

110108  FORSSA 
 KAUPUNGIN SOITTOKUNTA

Yhteyshenkilö: Kari Heikkilä 040 7200 940, kari.
he0502(at) gmail.com Mukaan mahtuu, toivotaan li-
sää uusia soittajia! Harjoitukset maanantaisin klo 
18.30 - 21 musiikkiopistolla II kerroksen salissa. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Sanna Pietiäinen
12 t sl, Kurssimaksu 95,00 € 

12.9.-12.12.2019 

Enintään
7 opiskelijaa

110110  LAULUOPETUSTA

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

Kielten opettajien yhteystietoja:

Conway Richard 050 5566 674

Heino Anne-Mari anne-mari.heino@edu.forssa.fi

Jalli Elina elina.jalli@gmail.com

Lehtinen Ulla 040 7596 380

Majevski Vivian vivianmajevski@gmail.com

Moorhouse Joanna joanna@joannamoorhouse.com

Paajanen Ljudmila ljudmila_paajanen@hotmail.com

Petersen Susanne susanne.petersen@edu.forssa.fi

Vesala Reika reika.vesala@iki.fi
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ENGLANTI

SAKSA

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Anne-Mari Heino
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

to 19.00 -20.30
19.9. -28.11.2019 

9.1. -9.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120103  KÄYTÄNNÖN SUOMEA   -25% ale

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on hallussaan 
vähintään Suomen mestari 1 kirjaa vastaavat suomen 
kielen taidot. Kurssilla painotetaan suullista kielitaitoa 
ja vahvistetaan arkielämässä tarvittavaa suomen kie-
len sanastoa. Tällä kurssilla rohkaistut valitsemaan 
suomen kielen englannin kielen sijaan arkielämän ti-
lanteissa. Huom. Tämä kurssi hintaan 58,50 €.

RUOTSI

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

ti 17.00-18.30
17.9. -26.11.2019 

7.1. -7.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120201  RUOTSIA RENNOSTI

Muutaman vuoden kieltä opiskelleille ja kertaajille. Ai-
heina mm. retkeily, ruoka ja sosiaalinen media. Kielio-
pissa konditionaali, passiivi ja käskymuoto. Paljon uu-
sia sanoja ja keskusteluharjoituksia. Oppikirjana Häng 
med 2 kpl 6-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ti 17.00-18.30
17.9. -26.11.2019 

7.1. -7.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

”Olisipa hyvä osata hieman englantia”. Oletko joskus 
ajatellut näin ja oletko ihan vasta-alkaja? Jos kyllä, on 
tämä oikea kurssi juuri Sinulle. Tutustumme kieleen ja 
etenemme rauhallisesti ryhmän ehdoilla. Oppimateri-
aalista sovimme kurssin alkaessa. 

120301  ENGLANTIA IHAN ALUSTA

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

ti 15.00-16.30
17.9. -26.11.2019 

7.1. -7.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120304  ENGLANTIA ETEENPÄIN

Jatketaan askelia englannin kieleen: aiheina mm. ih-
misten kuvailu, luonto, sää ja ympäristö. Tutustutaan 
Lontooseen ja Britanniaan yleensäkin. Opitaan kondi-
tionaali ja passiivi. Oppikirjana Steps 3 kpl 8-, jatkokir-
jasta sovitaan yhdessä. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

ti 09.30-11.00
17.9. -26.11.2019 

7.1. -7.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120305  ENGLANTIA AAMUVIRKUILLE

Jo useamman vuoden kieltä opiskelleille. Jutellaan 
mm. opiskelusta, downshiftauksesta ja uutisista. Laa-
jennetaan sanavarastoa, kerrataan jonkin verran myös 
rakenteita. Oppikirjana Stepping Stones 2 kpl 2-. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

to 17.00-18.30
19.9. -28.11.2019 

9.1. -9.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120306 PUHUTAAN ENGLANTIA! 

Tämä taitotasoa B1 oleva kurssi niille, jotka haluavat 
syventää englannin kielen taitoaan ja kaipaavat eten-
kin puhumisen harjoittelua. Aiheina mökkeily, terveys, 
tunteet, ruoka, taide ja kulttuuri. Samalla kun saat roh-
keutta ja varmuutta puhumiseen, myös sanavarastosi 
kasvaa. Oppikirjana Catching up kpl 5-. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Richard Conway
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

ti 18.00-19.30
17.9. -26.11.2019 

7.1. -7.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120307  ENGLISH CAFÉ

Come and practice your conversational English over 
coffee and biscuits. Forget the stress of formal teach-
ing and the traditional classroom structure that may 
hold you back. Let your conversation flow naturally as 
if you were with friends in a café. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Susanne Petersen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

ti 18.35-20.05
17.9. -26.11.2019 

7.1. -7.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120401  SAKSAA, BITTE!

Noin pari vuotta kieltä opiskelleille. Kertaamme ja 
opimme uutta. Teemoja ovat ruokailu, lomailu, lippu-
jen ostaminen ja vaateostokset. Oppikirjana Hallo 2 
kpl 5-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Susanne Petersen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

ti 17.00-18.30
17.9. -26.11.2019 

7.1. -7.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120402  SAKSAA SUJUVASTI ETEENPÄIN

Jo useamman vuoden kieltä opiskelleille. Keskuste-
lemme, kertaamme ja opimme uutta saksan kielestä 
ja kulttuurista. Oppikirjana Hallo 3 kpl 5-. 

yhteistilauksen kurssin alkaessa. Huom. Tämä kurs-
si hintaan 58,50 €. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Anne-Mari Heino
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

to 17.15-18.45
19.9. -28.11.2019 

9.1. -9.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120102  SUOMEA SUOMEKSI 2   -25% ale

Opiskelija osaa jo suomen kielen alkeet ja haluaa op-
pia kieltä lisää. Oppikirjana on Suomen mestari 1 kpl 
6-. Kevätkaudella siirrymme Suomen mestari 2 kir-
jaan. Huom. Tämä kurssi hintaan 58,50 €.

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Elina Jalli
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ke 17.00-18.30
18.9. -27.11.2019 

8.1. -8.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120104  PUHUTAAN SUOMEA!  -25% ale

Jos haluat saada lisää varmuutta esim. yki-tutkinnon 
puheen ymmärtämisen tai puhumisen osakokeisiin tai 
vahvistaa suomen kielen puhumisen taitoa, on tämä 
kurssi juuri sinua varten. Huom. Tämä kurssi hintaan 
58,50 €.

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

to 15.00-16.30
19.9. -28.11.2019 

9.1. -9.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120302  ARKIPÄIVÄN ENGLANTIA 2

Noin pari, kolme vuotta kieltä opiskelleille. Aiheina 
matkustaminen, mm. lentojen ja hotellin varaaminen 
netissä, ravintolassa ruuan tilaaminen ja vaateostos-
ten tekeminen. Harjoittelemme arkipäivän puhetilan-
teita ja opimme uutta sanastoa. Tutustumme myös im-
perfektiin eli pystymme kertomaan menneistäkin asi-
oista. Oppikirjana Everyday English 1 kpl 6-. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

to 18.45-20.15
19.9. -28.11.2019 

9.1. -9.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120303  ARKIPÄIVÄN ENGLANTIA 3

Noin kolme, neljä vuotta kieltä opiskelleille. Jatkamme 
kieleen tutustumista puhumalla mm. mökkeilystä, au-
toilusta, työnhausta, sähköpostien kirjoittamisesta. Ar-
jen kielenkäyttötilanteita juhlaakaan unohtamatta! Ai-
kamuodoista ollut imperfekti, nyt lisää mm. apuverbien 
käytöstä. Oppikirjana Everyday English 2 kpl 5-. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2019  mennessä 

ma 18.45-20.15
16.9. -25.11.2019 

13.1. -20.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120501  RANSKAA MELKEIN ALUSTA

Oletko joskus tutustunut hieman ranskan alkeisiin? 
Jos olet, on tämä kurssi juuri Sinua varten! Kertaam-
me aluksi tärkeimmät perusasiat, Sitten opimme lisää 
verbejä, kysymyslauseiden muodostuksen, matkus-
tus-, kahvila- ja hotellisanastoa sekä muuta hyödyllis-
tä. Oppikirjana Chez Olivier 1 kpl 6-. Parille ensimmäi-
selle uudelle tulijalle ilmainen oppikirja! Jos kirja kiin-
nostaa, ota yhteyttä ulla.lehtinen@forssa.fi 

RANSKA

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2019  mennessä 

ma 17.00-18.30
16.9. -25.11.2019 

13.1. -20.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120502  RANSKAA ETEENPÄIN

Muutaman vuoden kieltä opiskelleille. Opimme lisää 
passé composén käytöstä, vertailemaan adjektiive-
ja, muodostamaan adverbeja ja vertailemaan niitäkin, 
objektipronominit ja siinä ohella tutustumme parem-
min Ranskaan ja Belgiaankin. Oppikirjana Escalier 2 
kpl 3-. 

VENÄJÄ

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Vuorinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

to 17.00-18.30
19.9. -28.11.2019 

9.1. -9.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120601  KAFE PITER 1

Noin vuoden kieltä opiskelleille. Jatketaan tutustumis-
ta venäjän kieleen ja kulttuuriin. Vahvistetaan kielitai-
toa aidoissa puhetilanteissa ja laajennetaan osaamis-
ta. Aiheina mm. lomanvietto, ostosten tekeminen ja 
paljon erilaisia tietoiskuja. Kurssin pääpainona on pu-
heen aktivointi. Oppikirjana Kafe Piter 1. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ljudmila Paajanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

to 18.30-20.00
19.9. -28.11.2019 

9.1. -9.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120602  KAFE PITER 2
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ITALIA

ESPANJA

Noin kaksi vuotta kieltä opiskelleille. Opitaan uusia ra-
kenteita ja laajennetaan sanavarastoa. Keskustellaan 
mm. asumisesta, terveydestä, pukeutumisesta, teatte-
rista ja luonnosta. Oppikirjana Kafe Piter 2, josta teh-
dään yhteistilaus kurssin alkaessa. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ljudmila Paajanen
8 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 25.2.2020  mennessä 

ke 17.30-19.00

4.3. -25.3.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120603  VENÄJÄN KIRJAIMET

Neljän kerran kurssi, jolla venäjän aakkoset tulevat tu-
tuiksi. Opettelemme lukemaan ja kirjoittamaan venä-
jänkielisiä sanoja hauskasti motivoidussa ryhmässä. 
Kurssi sopii syksyllä 2020 alkavan venäjän alkeiskurs-
sin Kafe Piter 1 pohjaksi.

Forssan yhteislyseo, 3. krs.,
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ke 19.00-20.30
18.9. -27.11.2019 

8.1. -8.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120701  PERFECTO 1

Noin vuoden kieltä lukeneille. Käytännönläheiset ai-
heet, matkailu ja erilaiset asioimistilanteet. Kehitäm-
me suullista kielitaitoa ja teemme paljon kuunteluteh-
täviä. Kieliopissa runsaasti uusia verbejä ja adjektiive-
ja. Oppikirjana Perfecto 1 kpl 6-. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

to 09.30-11.00
19.9. -28.11.2019 

9.1. -9.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120702  PERFECTO 2

Noin kaksi vuotta espanjaa opiskelleille. Opimme va-
raamaan hotellin, ostamaan matkalippuja ja asioi-
maan ravintolassa. Kieliopissa paljon lisää verbejä ja 
perfekti. Oppikirjana Perfecto 2 kpl 3-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ke 17.15-18.45
18.9. -27.11.2019 

8.1. -8.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120703  ESPANJAA ETEENPÄIN 1

Noin 3 vuotta kieltä lukeneille. Aiheina Andorra, työ-
elämä ja eri elämänvaiheet. Paljon uutta sanastoa ja 
kieliopissa menneet aikamuodot preteriti ja imperfekti. 
Oppikirjana Buenas Migas 2 kpl 5-. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ke 09.30-11.00
18.9. -27.11.2019 

8.1. -8.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

120704  ESPANJAA ETEENPÄIN 2

Noin 3-4 vuotta opiskelleille. Paljon uutta sanastoa eri 
aihealueilta. Opimme kertomaan opiskelusta, eloku-
vista ja ruoasta. Kertaamme preteritin ja opettelemme 
imperfektin ja pluskvamperfektin. Oppikirjana Buenas 
Migas 2 kpl 8-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2019  mennessä 

ti 18.45-20.15
17.9. -26.11.2019 

7.1. -7.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120705  ESPANJAA ETEENPÄIN 3

Noin neljä vuotta kieltä opiskelleille. Aiheina elokuvat, 
ruoka ja rantaelämä. Kertaamme imperfektin ja prete-
ritin ja opettelemme pluskvamperfektin ja käskymuo-
dot. Oppikirjana Buenas Migas 2 kpl 11-, jonka jälkeen 
teemme yhteistilauksen Buenas Migas 3-kirjasta. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

to 17.00-18.30
19.9. -28.11.2019 

9.1. -9.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120706  ESPANJAA EDISTYNEILLE

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Henry Malmgren
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ke 18.45-20.15
18.9. -27.11.2019 

8.1. -8.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa 

120801  ITALIAA IHAN ALUSTA

Italiaa aivan alkeista. Kurssilla opit tervehtimään ja 
esittelemään itsesi, opit asioimaan kahvilassa ja ker-
tomaan työstäsi. Kieliopissa verbit ja substantiivit. Mo-
nipuoliset harjoitukset kehittävät kielitaitoa heti alus-
ta. Oppikirjana Bella vista 1, josta tehdään yhteistilaus 
kurssin alkaessa. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Henry Malmgren
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ke 17.00-18.30
18.9. -27.11.2019 

8.1. -8.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

120802  ITALIAA EDISTYNEILLE

Noin pari kolme vuotta kieltä opiskelleille ja kertaajil-
le. Aiheina ruoka, matkailu ja terveys. Kieliopissa lisää 
perfektistä ja uutena konditionaali ja imperfekti. Oppi-
kirjana Bella vista 2 kpl 1-. 

MUUT KIELET

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2019  mennessä 

ma 18.45-20.15
16.9. -25.11.2019 

13.1. -20.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

129801  MEIE KEELESILD

Noin kaksi vuotta kieltä opiskelleille. Luemme, pu-
humme, teemme harjoituksia ja tutustumme kulttuu-
riin. Oppikirjana Meie Keelesild kpl 13-. Tervetuloa mu-
kaan! 

Usean vuoden espanjaa opiskelleille. Aiheina mm. 
musiikki, sosiaalinen media ja Sevilla. Kieliopissa sub-
junktiivin preesens ja imperfekti sekä konditionaali. 
Oppikirjana Buenas Migas 3 kpl 5-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2019  mennessä 

ma 17.00-18.30
16.9. -25.11.2019 

13.1. -20.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

129802  JUTUTUBA

Kieltä aiemmin opiskelleille. Erilaisia tekstejä ja harjoi-
tuksia kieliopista sekä kulttuuria. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Reika Vesala
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2019  mennessä 

ma 17.00-18.30
16.9. -25.11.2019 

13.1. -27.4.2020 
Enintään

35 opiskelijaa

129803  JAPANIA ETEENPÄIN

Kurssi sopii japania 1/2-1 vuotta opiskelleille. Tutus-
tumme edelleen haraganaan, katakanaan ja kanjiin 
ja harjoittelemme näitä opiskelijan toiveiden mukaan. 
Kielenopiskelun ohella kulttuurikin tulee tutuksi. Oppi-
kirjana Michi kpl 8-. Huom. tuntia ei ole ma 16.3.2020. 
Taitotaso A1-A2. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Henry Malmgren
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 20.9.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
la 10.00-13.30

28.9. -23.11.2019 
11.1. -4.4.2020 

Enintään
25 opiskelijaa

129804  PORTUGALIA ETEENPÄIN

Noin vuoden kieltä opiskelleille. Aiheina ostokset, asu-
minen ja ravintolassa asiointi. Kieliopissa paljon uu-
sia pronomineja, refleksiiviverbit sekä indikatiivin yk-
sinkertainen perfekti. Oppikirjana Descobertas 1 kpl 
6-. Huom. Kurssi kokoontuu vain joka toinen viikko 2 + 
2 oppituntia, välissä puolen tunnin ruokatauko.

TIETOTEKNIIKKA
Lukuvuoden 2019-20 tietotekniikan opetus 
tapahtuu Opetushallituksen rahoittaman 
Digitalisaatio-hankkeen kautta. 

Lukuvuoden toiminnoissa keskitytään erityisesti ai-
kuisten digitaalisten perustaitojen vahvistamiseen. 

Opisto järjestää digipajoja Forssassa ja Tammelassa. 
Niille voi tulla ilmoittautumatta oman laitteensa kans-
sa. Lisäksi opisto järjestää tietotekniikan lyhytkursse-
ja. Sekä digipajoista että lyhytkursseista tiedotetaan 
mm. opiston kotisivuilla. Pyydämme, että olet yhtey-
dessä opistoon, jos tiedät että esimerkiksi kylällä tai 
järjestössä on tarvetta digitaalisten taitojen paranta-
miseen. 
Me tulemme paikalle! 

Hanketta koordinoi:
Jerry Hietaniemi
email:
jerry.hietaniemi@edu.forssa.fi

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Jukka Klemola
24 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019 mennessä

ke 18.00-21.15
 18.9.-13.11.2019 

Enintään
20 opiskelijaa 

340101  RADIOAMATÖÖRIKURSSI

Kurssin tavoitteena on saavuttaa osaaminen Viestin-
täviraston määrittelemän radioamatöörin perusluokan 
tutkinnon läpäisemiseksi. Kurssi käsittää radioliiken-
ne- ja määräysosion sekä sähköopin-, elektroniikan- 
ja sähköturvallisuusohjeiden perusteet. Perusluokka-
lainen saa käyttää omaa radioamatööriasemaa lähet-
timineen. Tutkinnon suorittamista varten järjestetään 
kurssista erillinen yhteinen tilaisuus
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TANSSI JA LIIKUNTA 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Ulla Leino
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2019 mennessä 

ti 14.00-14.45
10.9. -3.12.2019 

Enintään
40 opiskelijaa

830100  VARTTUNEIDEN LIIKUNTA 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Ulla Leino
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 8.1.2020 mennessä

ti 14.00-14.45

14.1. -7.4.2020 
Enintään

40 opiskelijaa

830101  VARTTUNEIDEN LIIKUNTA  KEVÄT

Kurssin tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen. 
Sopii kaikenikäisille, jotka eivät halua ”hikijumppaa”! 

Ks. Varttuneiden liikunta 830100.

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Saila Korpihete
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2019  mennessä 

to 17.15-18.00
12.9. -5.12.2019 

Enintään
30 opiskelijaa

830102  PERUSJUMPPA

Perusjumppaa ilman hyppyjä tai vaikeita sarjoja. So-
pii aloittelijoille tai kevyemmän jumpan ystäville. Ota 
omat 0,5 - 1 kilon käsipainot mukaan. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Saila Korpihete
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2019  mennessä 

to 18.15-19.00
12.9. -5.12.2019 

Enintään
30 opiskelijaa

830103  TEHOJUMPPA

Reipasta perusjumppaa kaikenikäisille. Jumppa sisäl-
tää lämmittelyn, lihaskunto-osuuden ja venyttelyn. Hel-
pot liikesarjat, mukana myös hyppyjä. Ota omat 1- 2 
kilon painot mukaan. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2019  mennessä 

ke 10.30-11.15
11.9. -4.12.2019 

Enintään
25 opiskelijaa

830104  ASAHI

Asahi on kokonaisvaltaista ja tehokasta liikuntaa, jo-
ka auttaa ihmistä ylläpitämään fyysistä terveyttään ja 
henkistä tasapainoaan. Asahin tavoitteena on tervey-
den ja hyvinvoinnin tuottaminen sekä sairauksien lie-

vittäminen. Rauhallisen hengityksen tahdissa tehtävät 
liikesarjat kehittävät harrastajansa lihastasapainoa, 
koordinaatiota ja työergonomiaa. Asahi parantaa kes-
kittymiskykyä, lievittää stressiä, auttaa palautumaan 
työstä tai urheilusuorituksesta sekä edesauttaa ikään-
tyvien kotona selviytymisen perustaitoja. Tunnilla suo-
sitellaan olemaan ilman kenkiä ja vesipullo kannattaa 
ottaa mukaan! 

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 8.1.2020  mennessä 

ke 10.30-11.15
15.1. -8.4.2020 

Enintään
25 opiskelijaa

830105  ASAHI KEVÄT

Ks. Asahi 830104.

Susikkaan kylätalo
Susikkaantie
Karoliina Laaksonen
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2019  mennessä 

ti 18.00-18.45
10.9. -2.12.2019 

Enintään
30 opiskelijaa

830106  LIHASKUNTOTREENI  TAMMELA

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

Susikkaan kylätalo
Susikkaantie
Karoliina Laaksonen
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2020  mennessä 

ti 18.00-18.45

14.1. -7.4.2020 
Enintään

30 opiskelijaa

830107  LIHASKUNTOTREENI  TAMMELA
 KEVÄT

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

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2019  mennessä 

ke 09.30-10.15
11.9.-4.12.2019  

Enintään
25 opiskelijaa

830108  TANSSIKSI 

Tanssiliikuntatunti, jossa hiki otsalla ja hymy huulil-
la tutustutaan yksin tanssien mm. foksin, jiven, vals-
sin, rumban, salsan, humpan, rockin, chachan, tan-
gon ja fuskun askeliin tanssien helppoja sekä hieman 
haastavampia askelikkoja. Tutuksi tulevat eri tanssilajit 
ja niiden perusaskeleet sekä tyylinmukainen liikkumi-
nen ja samalla hoituu kuntoilu monipuolisen musiikin 
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siivittämänä. Tunneilla soi lavoilta tuttu tanssimusiikki 
maustettuna eksoottisilla rytmeillä. Vesipullo mukaan 
ja tanssiin sopivat tossut jalkaan! 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 1.1.2020  mennessä 

ke 09.30-10.15

8.1. -1.4.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

830109  TANSSIKSI  KEVÄT

Ks. tiedot Tanssiksi 830108 - lavatanssitunnelmaa il-
man paria. 

Vieremän koulu
Nokantie 2
Janette Koskinen
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 

ma 16.30-17.15
9.9. -2.12.2019 

Enintään
45 opiskelijaa

830110  VIEREMÄN TANSSIKSI

Tanssiliikuntatunti, jossa hiki otsalla ja hymy huulil-
la tutustutaan yksin tanssien mm. foksin, jiven, vals-
sin, rumban, salsan, humpan, rockin, chachan, tan-
gon ja fuskun askeliin tanssien helppoja sekä hieman 
haastavampia askelikkoja. Tutuksi tulevat eri tanssilajit 
ja niiden perusaskeleet sekä tyylinmukainen liikkumi-
nen ja samalla hoituu kuntoilu monipuolisen musiikin 
siivittämänä. Tunneilla soi lavoilta tuttu tanssimusiikki 
maustettuna eksoottisilla rytmeillä. Vesipullo mukaan 
ja tanssiin sopivat tossut jalkaan! 

Vieremän koulu
Nokantie 2
Janette Koskinen
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2020  mennessä 

ma 16.30-17.15

13.1. -6.4.2020 
Enintään

40 opiskelijaa

830111  VIEREMÄN TANSSIKSI  KEVÄT

Ks. tiedot Vieremän tanssiksi 830110 - lavatanssitun-
nelmaa ilman paria. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Saila Korpihete
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2019  mennessä 

to 19.15-20.00
12.9. -5.12.2019 

Enintään
30 opiskelijaa

830112  JUMPAPPAA

Jumppa koostuu helposta askelluksesta, jota mauste-
taan sekä lavatanssi- että latinalaisten tanssien aske-
lin. Jumpappaa ei ole tanssitunti vaan liikkuvuutta pa-
rantava ja kuntoa kohottava tanssillinen jumppa, jossa 
tärkeintä on hyvä ja rento fiilis. 

Viihdeuimala Vesihelmi
Et. Puistokatu 2
Heidi Selenius
20 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ti 17.00-18.30
17.9. -26.11.2019 

Enintään
25 opiskelijaa

830113  VATSATANSSI, JATKO

Kertaamme jo opittuja perusliikkeitä ja opimme uu-
sia liikesarjoja sekä koreografiaa. Kehon kunnossapi-
toa tanssin ilon tekemisen myötä. Kurssi sopii ennes-
tään vähän tai vähän pidempäänkin vatsatanssia har-
rastaneille. 

Viihdeuimala Vesihelmi
Et. Puistokatu 2
Heidi Selenius
20 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2019  mennessä 

ti 17.00-18.30
17.9.2019- 

14.1. -24.3.2020 
Enintään

25 opiskelijaa

830114  VATSATANSSI, JATKO  KEVÄT

Kertaamme jo opittuja perusliikkeitä ja opimme uu-
sia liikesarjoja sekä koreografiaa. Kehon kunnossapi-
toa tanssin ilon tekemisen myötä. Kurssi sopii ennes-
tään vähän tai vähän pidempäänkin vatsatanssia har-
rastaneille. 

TERVEYS

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Kaisa Kuurne
15 t sl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 18.9.2019  mennessä 

la 10.00-16.15
su 11.00-17.00

5.10. -6.10.2019 
Enintään

30 opiskelijaa

610101 KASVUMATKA OMAAN ITSEEN - 
 JOOGA- JA HYVINVOINTIKURSSI

Kurssilla tehdään kasvumatka omaan itseen aiheen 
alustuksen, joogan, rentoutuksen ja oman työstämi-
sen keinoin. Aiheina ovat varhaiset kokemukset ja 
suhteet, totunnaiset toimintamallit, jotka estävät hy-

vinvointia sekä haavoittuvuuden kokemus, jonka tur-
vallinen kohtaaminen avaa tien aidoimmalle itselle. 
Kurssi sopii kaikille itsetuntemuksesta kiinnostuneille, 
aiempaa joogakokemusta ei tarvita. Mukaan opiske-
lija tarvitsee mukavat ja lämpimät vaatteet ja jooga- 
tai jumppamaton (tarvittaessa lainamattoa voi kysyä 
opettajalta: kaisa@kasvutahto.fi, eväät sekä muistiin-
panovälineet. Kaisa Kuurne, VTT, Sosiaalisen hyvin-
voinnin tutkimuksen dosentti, joogaopettaja ja koulut-
taja, joka on tutkinut ihmisten elämäntarinoita, kuulu-
misen kysymystä ja minuuden muodostumista sosiaa-
lisissa suhteissa. Kaisa on kirjoittanut kirjan sisäisen 
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orvon viisaus - Kuinka löydän kotiin (yhdessä isänsä 
Simo Kuurneen kanssa). Kirjaan perustuva luento pi-
detään Forssan kirjastotalon Brander-salissa 17.9. klo 
18-19.30. 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka
Wahreninkatu 13
Anja Laurila
10 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2019  mennessä 

ti 16-17.30
24.9. -29.10.2019 

Enintään
20 opiskelijaa

610102  TUNNELUKOT JA
 TUNNETYÖSKENTELY

Psykologian tohtori Anja Laurilan kurssilla opettelem-
me hallitsemaan tunteita. Vaikka tunteita ei voi pakot-
taa, niin hankalien tunteiden kanssa voi työskennel-
lä. Meillä kaikilla on elämän rosoisuudesta johtuvia 
kielteisiä tunnemuistoja. Kun opimme havaitsemaan, 
mitkä tunteet kumpuavat menneisyydestämme voim-
me muuttaa tunteita muuttamalla ajatuksiamme. Kun 
menneisyyden tunnelukot( esim. häpeä, syyllisyys, riit-
tämättömyys) avautuvat, niin elämän laatu paranee. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Jerry Hietaniemi
10 t sl, Kurssimaksu 49,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2019  mennessä 

830117  MIELLYTTÄVÄ MUUTOS - 
 VERKKOVALMENNUS

Onko sinulla mielessäsi unelma tai tavoite? Haluatko 
onnistua muutoksessa pysyvästi? Tule mukaan verk-
kopohjaiseen Muutosvalmennukseen, jossa opit mi-
ten tavoitteista tehdään totta. Valmennus aloitetaan 
yhteisellä vapaaehtoisella luentotilaisuudella ti 
17.9. klo 19.00-20.00, jossa käydään läpi valmennuk-
sen sisältö ja opetellaan käyttämään verkko-oppimis-
ympäristöä. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Jerry Hietaniemi
10 t kl, Kurssimaksu 49,00 € 
Ilmoittautuminen 7.2.2020  mennessä 

830118  MIELLYTTÄVÄ MUUTOS - 
 VERKKOVALMENNUS  KEVÄT

Onko sinulla mielessäsi unelma tai tavoite? Haluatko 
onnistua muutoksessa pysyvästi? Tule mukaan verk-
kopohjaiseen Muutosvalmennukseen, jossa opit mi-
ten tavoitteista tehdään totta. Valmennus aloitetaan 
yhteisellä vapaaehtoisella luentotilaisuudella ti 
11.2. klo 19.00-20.00, jossa käydään läpi valmennuk-
sen sisältö ja opetellaan käyttämään verkko-oppimis-
ympäristöä. 
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KOTITALOUS
Huom. ruokailtoihin osallistuva! Raaka-ainemaksu (n. 5-10 €) maksetaan illan aikana suoraan opettajalle, va-
raa siis mukaan käteistä rahaa. Ota mukaan myös sisäkengät, esiliina ja rasioita mahd. kotiin viemisiä varten. 

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
8 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 19.9.2019  mennessä 

ti 17.00-20.00
26.9. ja 3.10.2019 

Enintään
15 opiskelijaa

810201  KASVISRUOKIA JA 
 UUDET KASVISPROTEIINIT

Kuinka käytän papuja? Mitä tofu, seitan ja tempe ovat? 
Raikkaita ideoita ja herkullisia ohjeita tuttujen kasvis-
ten sekä muiden vähemmän tunnettujen kasvisraaka-
aineiden käyttämiseen. 

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
8 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 15.10.2019 mennessä 

ti ja ke 
17.00-20.00

22.10. -23.10.2019 
Enintään

15 opiskelijaa

810202  HERKUTELLAAN RIISTALLA

Riistaruokailloissa opit käsittelemään ja valmistamaan 
ruoaksi kauden riistalihaa. Ruokalistalla on mm. riista-
hyytelö ja peurapiirakka. Voit ottaaa myös omaa riista-
lihaa mukaasi. 

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
4 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 29.1.2020  mennessä 

ti 17.00-20.00

5.2.2020 
Enintään

15 opiskelijaa

810203  AROMIKASTA, JUUREEN VALMIS-
 TETTUA 100% KAURALEIPÄÄ!

Illan aikana opit valmistamaan ihanaa rapeakuorista, 
hiivatonta, juureen tehtyä ja gluteenitonta kauraleipää. 
Oma juuri kotiinviemisiksi! 

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Kirjastotalon luentosali
Wahreninkatu 4
Noora Oluikpe
12 t sl, 14 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 26.8.2019  mennessä 

ma 17.30-19.00
2.9. -16.12.2019 
13.1. -18.5.2020 

Enintään
14 opiskelijaa

110601  LUKUPIIRI

Luemme ja keskustelemme valituista kirjoista. Vuo-
den kirjallisena teemana on ”Lukumatka”. Syksyllä: 
2.9. Ranska: Pierre Lemaitre - Verihäät (kesädekkari). 
Saarihyppely: 16.9. Brittein saaret: Kazuo Ishiguro - 
Haudattu jättiläinen. 7.10. USA: Gabrielle Zevin - Tuuli-
sen saaren kirjakauppias. 4.11. Ruotsin saaristo: Hen-
ning Mankell - Syvyys. 2.12. Islannista kotiin: Veera 
Salmi - Perhoset veljeni ympärillä. 16.12. Suomi. Ke-
vät: 13.1. Intia. 3.2. Kiina. Maailman ympäri: Yhteistyö 
kirjaston kanssa (helmikuu). 2.3. Japani 6.4. Kotimaan 
matka. 4.5. Pietari. 18.5. Kurssin päätös. Kirjalista päi-
vittyy osoitteessa: http://www.lounakirjastot.fi/etusivu/
kirjasto-vinkkaa1906881064/lukupiirissa-luettua/ 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Eero Kraama
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2019  mennessä 

ti 17:30-19:45
24.9. -15.10.2019 

Enintään
15 opiskelijaa

830116 RETKEILYN PERUSKURSSI

Retkeilykurssilla opetellaan luonnossa liikkumisen pe-
rusteita. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Ensimmäisellä 
kurssikerralla Wahren-opistolla suunnittelemme seu-
raavien kertojen retket osallistujien toiveiden perus-
teella ja käymme retkellä Forssan Kansallisessa kau-
punkipuistossa. Katso lyhyt video: https://www.youtu-
be.com/watch?v=vk1sSDPwI5Y&t=3s. 
Kurssilla käsitellään retkeilyn peruskysymyksiä: Miten 
pukeudun mukavasti säästä riippumatta? Jos eksyn, 
miten löydän takaisin? Miten löydän kiinnostavat ret-
keilykohteet? Laitamme myös maistuvaa ruokaa ret-
kellä. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia jokaisella on 
Suomen luonnossa? 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
18 t sl, 18 t kl,
Vapaa pääsy!

Joka toinen viikko  
ke 13:00-14.30

18.9. -27.11.2019 
15.1. -18.3.2020 

Enintään  
12 opiskelijaa

009808  ERILAISET KULTTUURIT 

Haluatko tutustua ihmisiin eri kulttuureista? Oletko it-
se muualta tullut? Voit tulla esittelemään omaa kult-
tuuriasi ja samalla tutustumaan muihin esitellä oman 
kulttuurisi ja saada tietoa erikulttuureista ja uskonnois-
ta. Myös suomalainen kulttuuri on monenlaista. Tule 
kertomaan mitkä ovat meidän kulttuurimme kulmaki-
vet. Samalla pohdimme, miten tulla toimeen ja ym-
märtää toinen toisiamme paremmin. Kotiäiti tai isä - 
ota lapsesi mukaan! 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Jyrki Jokinen
30 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2019  mennessä 

ke 14.00-16.15
25.9. -4.12.2019 

8.1. -1.4.2020 
Enintään  

14 opiskelijaa

009809  MIESTEN YHTEISKUNNALLINEN 
 PIIRI

Suomen poliittisen historian ”hyvikset” ja ”pahikset”. 
Heidän joukossaan on sekä voimakkaita ristiriitoja 
nostaneita hahmoja että toisaalta myös pääosin jäl-
kipolvien silmissä myönteisen imagon saavuttanei-
ta. On niitäkin, joiden kuvassa on molempia piirtei-
tä. Kaikista näistä esimerkkejä ovat Kustaa III, Snell-
man, Aleksanteri II, J.K. Paasikivi, Mannerheim, Vihto-
ri Kosola, Santeri Alkio, Urho Kekkonen, Väinö Tanner, 
Mauno Koivisto. Tarkastellaan mm. heidän elämäntyö-
tään edellä mainitusta näkökulmasta. Ehdotusten mu-
kaan otetaan joukkoon muitakin. 

Manttaali
Forssantie 136
Erkki Tiensuu 
21 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2019 mennessä 

ma 14.00-16.15
16.9.-9.12.2019 
13.1.-1.4.2020 

Enintään
12 opiskelijaa

130102  SUKUTUTKIMUSTA TAMMELASSA

Saat henkilökohtaista opastusta sukututkimuksen te-
kemiseen. Tuo myös omat tutkimuksesi muiden näytil-
le, niin saamme yhdessä hyvän kuvan Tammelan su-
vuista. Erkki Tiensuu 050 352 3176. 

Opiskelu kannattaa
aina.




