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WAHREN-OPISTO
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, 040 563 7520
Sähköposti: wahrenopisto@forssa.fi  
Kotisivut: 
https://wahrenopisto.fi / ja https://forssatv.fi /
Opiston uutiskirjeen voi tilata kotisivuilta.
Instagram: wahrenopisto_taitoaineet 
Blogi: http://wahrenopisto.blogspot.com/
Olemme myös Facebookissa. 

Wahren-opiston loma-ajat
Syysloma on 12.-18.10.2020 (vko 42) 
ja talviloma 1.3.-7.3.2021 (vko 9).

TOIMINTA-AJATUS 
Wahren-opisto on kansalaisopisto, jossa on 
mahdollista kehittää ja ylläpitää tietoja ja taito-
ja ja kokeilla uusia asioita sekä kohdata ihmi-
siä. Toiminta tähtää henkiseen hyvinvointiin ja 
elinikäiseen oppimiseen.

Wahren-opisto 2020–2021 ja Jokiläänin kansalaisopisto 2020–2021
Kustantajat  Wahren-opisto ja Jokiläänin kansalaisopisto
Kansi ja taitto  MPT-palvelut Ky, Orimattila   Painopaikka  PunaMusta Forssa 2020



Näyttelyt ja tapahtumat
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Kevättapahtuma Wahren-opistolla
Tervetuloa tutustumaan opiston tekstiilitiloihin Forssaan

lauantaina 20.3.2021 klo 10.00-14.00.

Tule katsomaan kankaankudontaa, leikkaamaan matonkudetta 
tai punomaan kumihimo-nauhan. 

Ompelupajassa voit ommella helpon pussukan opiston materiaaleista. 
Myös Tammelan kylien kudontatiloissa on avoimet ovet. 

Lisätietoja tapahtumasta lähempänä.

Wahren-opiston ala-aulassa on lukuvuoden aikana 
vaihtuvia vitriininäyttelyitä kurssilaisten töistä.

LÄHDE MUKAAN opistolaiskunnan kanssa retkelle Hämeenlinnaan TEKSTIILIT UUSIKS -tapahtumaan 
pe 8.1.2021! Ks. sivu 7.

Opiskelu kannattaa aina!
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Rehtori 
Simo Veistola, FT, MBA 
Puhelin 050 564 0057 
Sähköposti simo.veistola@forssa.fi 

Tekstiilityöt, kuvataide, muut taide-
ja taitoaineet, liikunta, terveys, kotitalous 
Marja-Leena Kangasniemi-Saari, 
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@edu.forssa.fi

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

Kielet 
Ulla Lehtinen, FM
Puhelin 040 759 6380
Sähköposti ulla.lehtinen@edu.forssa.fi

Tammelan yhdyshenkilö 
sivistystoimenjohtaja
Sähköposti etunimi.sukunimi@tammela.fi

Toimistosihteeri  
Arja Latvala 
Puhelin (03) 4141 5390, 040 563 7520
Sähköposti arja.latvala@forssa.fi 

Päätoiminen henkilökunta

Hyvä seutukuntalainen,
Wahren-opisto täytti sata vuotta, ja voit tutustua opiston historiaan esimerkiksi katsomalla opis-
ton historiaa käsittelevän dokumentin kotisivuilla tai lainaamalla kirjastosta Jyrki Jokisen kirjoit-

taman opiston historiaa käsittelevän kirjan. Opiston 100-vuotisjuhla pidetään syksyllä, tervetuloa juh-
liin Työväentalolle!
Kun maailmaa koettelee iso myllerrys, opisto haluaa olla pysyvyyttä tuova organisaatio. Ilmoittaudu 
rohkeasti kurssille, kurssimaksua ei veloiteta jos kurssia ei voi syksyllä aloittaa tai et voi oman asema-
si takia osallistua kurssille.
Tiesitkö, että Wahren-opisto toimii myös netissä? Osoitteessa https://forssatv.fi/ voit katsoa muun mu-
assa haastatteluja, keskusteluja, uutisia ja dokumentteja. Koska sivuille tulee joka viikko uutta materi-
aalia, seuraathan sivustoa esimerkiksi Facebookin kautta!
        Yhteistyöterveisin, 
        Simo Veistola, rehtori
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Työttömänä

● Voit saada yhdestä kurssimaksusta 50 % 
opintosetelialennuksen. Alennusta ei kuiten-
kaan saa avoimen yliopiston kursseista eikä tai-
teen perusopetuksesta.
● Ilmoittaudu kurssille ja valitse lisäksi 009820 
opintosetelialennus (Opetushallituksen rahoitta-
ma).

Opisto pidättää itselleen oikeuden tarkastaa kel-
poisuutesi alennukseen ja keskeyttää avustuksen 
jakamisen, kun raha on käytetty. Mahdollinen alen-
nus huomioidaan saamassasi kurssilaskussa.

Maksut
● Opiskelija kustantaa itse oppikirjat ja tarvikkeet.
● Kurssimaksuilla katetaan osa kurssin kuluista, 
suurin osa kurssin kuluista maksaa ylläpitäjäkunnat
ja valtio.
         ● Koronaepidemian takia kurssimaksun maksu-
velvollisuudessa on poikkeustilanne: Jos ilmoittaudut 
kurssille, mutta sitä ei voida aloittaa tai pitää säännöl-
lisesti epidemian aiheuttamien rajoitusten takia, koko 
kurssimaksua ei tarvitse maksaa. Maksat vain pide-
tyistä kurssikerroista.

● Jos kurssi kestää koko lukuvuoden, mutta opiske-
lija aloittaa vasta keväällä, hän maksaa vain kevään 
osuuden kurssimaksusta (paikkaa ei voi varata syk-
syllä).
● Jos et voi osallistua kurssille, muista peruuttaa se 
viimeistään viimeiseen ilmoittautumispäivään men-
nessä opiston toimistoon, ei kurssin opettajalle.

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

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

●  Internetissä 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 huoltajan 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. 

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

Ilmoittaudu kursseille viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä, 
jotta kurssi varmasti toteutuu.

Muista ilmoittaa myös sähköpostiosoitteesi, 
jos sinulla on sellainen. 



OPISTOLAISKUNTA

 

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

Kesäkurssi opiston mökillä pidetään 21.6.–25.6.
2021. Maalaamme ja kirjoitamme itseämme esiin kes-
kikesän valossa. Kokonaisvaltainen kesäkurssi luon-
nonkauniissa ympäristössä opiston mökillä Pyhäjär-
ven rannalla Tammelassa. Lisätietoja myöhemmin. 
Ilmoita alustava kiinnostus. Ks. kurssi 110445.

Opiston mökillä Pyhäjärven rannalla pidetään myös 
Värjätään luonnonväreillä -kurssi kesällä 2021. 
Ks. kurssitiedot 110422.

Retki Tampereelle Suomen kädentaidot -messuil-
le sunnuntaina 15.11.2020. Koe vuoden odotetuin ja 
uudistunut käsityö- ja designtapahtuma. Lähde teke-
mään löytöjä ja saamaan uusia ideoita käsityöharras-
tukseesi. Paljon työnäytöksiä ja -pajoja. Ryhmälipun 
10 € lisäksi edestakainen matka 15 €. Lähtö Forssan 
torin tilausajolaiturista klo 9. Olethan paikalla klo 8.45. 
Ilmoittaudu netin kautta -kurssi 009831. 
Puhelinilmoittautumiset ottaa vastaa Tiina Henriksson 
040 7495244, iltaisin klo 16.00 jälkeen. Maksut kerä-
tään autossa. Varaathan tasarahan!

Retki Hämeenlinnaan TEKSTIILIT UUSIKS -tapahtu-
maan perjantaina 8.1.2021. Ilmoittaudu marraskuun 
loppuun mennessä – kurssi 009800. Tasokas tapah-
tuma on maksuton ja se järjestetään yhdessä Wah-
ren-opiston Vanajaveden opiston, Valkeakoski-opiston 
ja ammattiopisto Tavastian kanssa. ”Näytetään, että 
Forssa ja tekstiili toimii ja lähdetään joukolla mukaan.”  
Retkestä veloitetaan vain bussimatkan hinta. Tiedus-
telut Eliisa Lintukorpi 050-3222 252.

WAHREN-OPISTON OPISTOLAISKUNTA RY
Opistolaiskunta kutsuu jäseniä mukaan toimintaan: 
kesämökin ylläpitoon ja retkijärjestelyihin ja muuhun 
mukavaan yhdessä tekemiseen. 

Ilmoittaudu maksutta opiston ilmoittautumisen yhtey-
dessä (erillinen ”kurssi” 009800). Saat tiedot retkistä 
esim. suunnitteilla olevasta kädentaitomessumatkasta 
marraskuussa. 

Lisätietoja myös Wahren-opiston nettisivuilta:
https://wahrenopisto.fi /opistolaiskunta/

Opiston saunan tilavaraukset ja muut tiedustelut: 
Sihteeri Tiina Henriksson 040 749 5244.
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DIGI-OPETUS

Wahren-opisto järjestää lukuvuoden aikana Forssas-
sa ja Tammelassa digipajoja, joihin voi tulla paikalle 
oman laitteen kanssa kysymään neuvoa laitteen sekä 
ohjelmien käytöstä. Seuraa ilmoittelua alkamisajois-
ta sanomalehdissä ja kotisivuilla sekä kyläyhdistysten 
omilta kotisivuilta että kylien muista tiedotteista.

Keskiviikkoisin: 
Forssan kirjastolla klo 11.00-13.00
Tammelan kirjastolla klo 13.30-15.30

FORSSATV

Wahren-opisto aloitti lv. 2019-2020 oman internetissä 
toimivan lähetystoiminnan. Toiminta jatkuu lukuvuon-
na 2020-2021 monin tavoin. Forssatv.fi  -sivuilla on 
nähtävissä valtavasti erilaisia tallenteita ja uutta mate-
riaalia katsottavaksi tehdään jatkuvasti. 

Hätäset-sarjassa haastatellaan ajankohtaisista, mie-
lenkiintoisista ja seutukuntaa koskettavista asioista 
eri henkilöitä. Jututettavana on kuntien työntekijöitä 
ja kolmannen sektorin vaikuttajia sekä kulttuuriyhdis-
tysten ja urheiluseurojen edustajia, yrittäjiä kuin myös 
ihan tavallisia ihmisiä.

Forssa Foorumissa käydään yhteiskunnallista kes-
kustelua seutukuntaa koskevista asioista eri tahojen 
kanssa kuukausittain vaihtuvin aihein.

Kulttuurintekijät-sarjassa on kuullaan taustoja ja ta-
rinoita nimensä mukaan seutukunnalta lähtöisin ole-
vilta tai seutukunnalla asuvilta eri kulttuurintekijöiltä. 
Aiheina muun muassa kirjallisuutta, musiikkia, teatte-
ria sekä kuvataidetta.                           -->
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ForssaTV ei myöskään unohda lapsia vaan joka per-
jantai ilmestyy uusi klassikkosatu Loru-Lotan Sa-
tuhetkessä lasten ja lapsenmielisten katsottavaksi. 
Seutukunnan lapset voivat itse osallistua viikoittain 
vaihtuvan sadun kuvittamiseen lähettämällä kuvia tai-
deteoksistaan keskiviikkoiltaan mennessä. Mikä olisi-
kaan mukavampaa kuin ihailla koko perheen kesken 
hienoja taiteiluja sadun lomassa.

ForssaTV on saanut esitettäväkseen myös runsaasti 
laadukkaita dokumentteja. Sivuilta löytyy muun muas-
sa Wahren-opiston 100-vuotisjuhlan kunniaksi tuo-
tettua materiaalia.
 
Kaikki ForssaTV:ssä jo julkaistut materiaalit ovat 
katsottavissa maksutta ja rekisteröitymättä mil-
loin vain. Voit halutessasi myös vinkata nettisivujem-

me kautta tulevaa Forssa Foorumin keskusteluaihetta 
tai kenet haluaisit nähdä Hätäset –haastattelussa.

Helpoin tapa seurata tarjontaa on käydä forssatv.fi-
sivuilla tai seuraamalla Forssatv:n Facebook-sivuja. 
Käy vaikka saman tien tutustumassa!
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Erityispedagogiikan perusopinnot 
25 op (JY)   11.9.2020-31.7.2021

Innostu opiskelemaan erityispedagogiikkaa! Hämeen 
kesäyliopisto tarjoaa suositun perusopintokokonai-
suuden 25 op Jyväskylän yliopiston opintovaatimus-
ten mukaan. Opinnot ovat selkeästi aikataulutettu ja 
ryhmänohjaajan johdolla opinnot etenevät laaditun ai-
kataulun mukaisesti. Opinnot sopivat erinomaisesti 
myös työnohessa tehtäviksi!
Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka ovat kiinnostu-
neita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityis-
pedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa 
erityiskasvatuksen ammattilaiseksi. Se sopii varhais-
kasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen paris-
sa työskenteleville, aikuiskoulutuksen tehtävissä työs-
kenteleville, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöl-
le, kolmannen sektorin toimijoille, em. aloille aikovil-
le sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi. Suoritet-
tuasi erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hy-
vin tiedoin voit halutessaan jatkaa aineopintoihin niitä 
järjestettävässä oppilaitoksessa. Sinulla on mahdolli-
suus hakea avoimen yliopiston opintojen jälkeen yli-
opiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa tutkintotavoit-
teisesta opiskelusta www.avoin.jyu.fi/tutkinto 
Opintojen hinta on 490€/ osallistuja sis. avoimen yli-
opiston maksun. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Hämeen kesäyli-
opiston nettisivujen kautta 30.8. mennessä:
https://hameenkesayliopisto.fi/koulutus/2959/erityis-
pedagogiikan-perusopinnot-25-op-jy-ryhmanohjaus-
malli-2020-21-forssa/
Huom! Ei ilmoittautumista Wahren-opistoon.

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

ma 18.00-20.30
pe 18.00-20.30
13.3.-26.4.2021

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. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija 
hallitsee ruotsin kieliopilliset perusrakenteet. Kurssil-
la käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kie-
liopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia 
esityksiä. Kurssi vastaa Turun yliopiston humanisti-
sen, kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteel-
lisen sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkin-
tovaatimusten mukaista kieltenopetusta. Suorituksen 
voi hyväksyttää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- 
ja viestintäopintoihin. Kurssin hyväksyttävä suoritta-
minen vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta jul-
kisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa suullista ja kir-
jallista kielitaitoa (ns. ruotsin virkamieskurssi). Aloitus 
Kehräämöllä lauantaina 13.3. klo 9.00. Muu lähiope-
tus Lyseolla maanantaisin ja perjantaisin. Loppukoe 
7.5.2021. Verkko-opettajana Ilkka Norri ja lähiopetta-
jana Osmo Mansukoski. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Hämeen kesäyli-
opiston nettisivujen kautta:
https://hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/avoin-
yliopisto-opetus/ 
Huom! Ei ilmoittautumista Wahren-opistoon. 

AVOIN YLIOPISTO

Kuvataiteen aineopinnot

Wahren-opisto sekä Hämeen kesäyliopisto järjestävät 
yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan 
mukaiset kuvataiteen aineopinnot, 35 op. Aineopinnot 
alkoivat syksyllä 2019 ja jatkuvat kesään 2021 saak-
ka. Opintoihin ilmoittautuminen on päättynyt ja opinto-
ryhmä on täynnä. 
Lisätiedot: www.hameenkesayliopisto.fi 
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Espanja on ollut pitkään suomalaisten suosiossa mat-
kailumaana. Kanariansaaret, Andalusia, Madrid ja 
Barcelona ovat tuttuja kohteita. Mutta mitä tiedät Ga-
liciasta? Galiciasta löytyy kaunista luontoa, valkoisia 
hiekkarantoja, idyllisiä pikkukyliä ja merenherkkuja jo-
ka makuun. Mitä muuta Galicia tarjoaa? Tule tutustu-
maan Galician kieleen ja kulttuuriin Henry Malmgrenin 
matkassa. Luvassa on kolmen kerran luentosarja, jol-
la pääset kurkistamaan mielenkiintoiseen ja erilaiseen 
Luoteis-Espanjaan.  

129804 Kiehtova Galicia 
 Ilmoittaudu etukäteen

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Henry Malmgren
6 t sl, 
Ilmoittautuminen 1.12.2020 mennessä 

ti 17.30-19.00
1.12.-15.12.2020 

Enintään 
15 opiskelijaa

Kaikki luennot ovat maksuttomia.

LUENNOT

Verkkoluennot
Wahren-opisto välittää lukuvuoden aikana kymmeni-
sen asiantuntijaluentoa. Luentoa voi tulla katsomaan 
Brander-saliin, jossa luennot heijastetaan suorana 
valkotaululle. Luentojen aikataulu ilmoitetaan koti-
sivuilla kohdassa “luennot”. Luennoille osallistuminen 
on maksutonta, tule rohkeasti paikalle!

Syksyn 2020 luennot keskiviikkoisin klo 14-15.30 
Brander-salissa (Wahreninkatu 4):

9.9. Lasinkirkas, hullunrohkea. Aila Meriluodon ru-
noudesta. Kirjailija, emeritusprofessori Panu Rajala, 
TaY
23.9. Koronakriisin haasteet Suomen kansanta-
loudelle. Taloustieteen professori Jaakko Pehkonen, 
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
7.10. Ajan vaikutus yksilön ja sukupolvien murtee-
seen. Suomen kielen professori Marjatta Palander, 
Itä-Suomen yliopisto
28.10 Geriatrin näkökulma koronaan. Geriatrian 
professori Timo Strandberg, HY
4.11. Aleksis Kiven Seitsemän veljestä – Suomen 
kirjallisuuden klassikko. Kotimaisen kirjallisuuden 
professori Jyrki Nummi, HY
18.11. Eläinten värikäs viestintä. Akatemiaprofesso-
ri Johanna Mappes, JYU

Seuraavissa luennoissa luennoitsija paikan pääl-
lä:

21.10. Unelma sivistyneestä Suomesta - opistotoi-
minnan historiaa. FT dosentti Samu Nyström luennoi 
kirjastotalon Brander-salissa klo 14.00-15.30. 
Opistoliike on toiminut 120 vuotta. Forssan työväen- 
opistona aloittanut, kansalaisopistona jatkanut ja ai-
kuisopiston kautta Wahren-opistoksi muuntuneen 

Opisto järjestää lukuvuoden aikana myös muita 
luentoja mm. luonnosta ja luonnontieteistä se-
kä kulttuurista. Osa luennoista järjestetään yh-
teistyössä kaupunginkirjaston ja eri yhdistys-
ten kanssa. Luennoista kerrotaan tarkemmin 
mm. lehti-ilmoituksissa ja kotisivuilla.

opistomme ensimmäinen kokoontuminen oli 4.10. 
1920. Samu Nyström, opistotoimintaa tutkinut histori-
joitsija, luennoi siitä, miten Forssan kehitys liittyy koko 
Suomen opistoliikkeeseen. Onko opistotoiminalla yhä 
merkitystä ja mahdollisuuksia vaikuttaa? 

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS
KULTTUURI JA KIRJALLISUUS

130100 Sukututkimusta Tammelassa

Manttaali, Forssantie 136
Erkki Tiensuu 
21 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2020 mennessä

ma 14.00-16.15
14.9.-7.12.2020 
13.1.-1.4.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Saat henkilökohtaista opastusta sukututkimuksen te-
kemiseen.Tuo myös omat tutkimuksesi muiden näytil-
le, niin saamme yhdessä hyvän kuvan Tammelan su-
vuista.Erkki Tiensuu 050-3523176. 
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009810  Miesten yhteiskunnallinen piiri
Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Jyrki Jokinen
30 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä

ke 14.00-16.15
16.9.-25.11.2020 

13.1.-7.4.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

”Suurten yhteiskunnallisten tapahtumien ja puheenai-
heiden historiallinen tausta.” Jokaisella kokoontumis-
kerralla keskustellaan piirin vetäjän historia-avauksen 
pohjalta, mikä on kunkin teeman tausta, mitä vastaa-
vaa on tapahtunut aikaisemmin, miten siihen on yh-
teiskunnassa reagoitu verrattuna ajankohtaiseen on-
gelmaan. Esimerkkeinä edelleen tärkeät korona- ja 
pakolaiskriisit, 1973 öljykriisi jne. Puhutaan kuitenkin 
myös normaaliaikojen merkittävistä teemoista kuten 
vuoden 1970 vallankumouksen ”haamusta” Suomes-
sa ja 2016 jälkeisistä valeuutisista historiallista taus-
taa vasten.

130200  Ajatusten arkeologiaa
Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
30 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 31.12.2020 mennessä

ti 17.15-19.30
8.9.-17.11.2020 

Enintään 
 12 opiskelijaa

Tule kirjoittamaan itseäsi esiin. Meillä on tuhansia aja-
tuksia valmiina - tule ja löydä niistä helmet. Avataan 
hanat ja annetaan tekstin tulla. Luovaa kirjoittamista 
ohjatusti. Toimii taatusti. Tervetuloa. 

130201  Elämäni tarinat
Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13 
Eliisa Lintukorpi
30 t kl, Kurssimaksu 45,00 €

ke 13.00-15.15
3.2.-21.4.2021

Enintään 
 12 opiskelijaa

Kirjoitamme tarinamme itse. Käymme läpi eri elämän-
vaiheita ja poimimme niistä tällä hetkellä merkittä-
vät. Keskustelemme, muistelemme yhdessä ja kirjoi-
tamme tarinat talteen. Myös vanhat valokuvat ja muut 
muistoesineet tuovat menneet ajat tähän hetkeen. Tu-
le mukaan! Kevätlukukausi opiston taideluokassa ly-
seolla.

130202  Lukupiiri

Kirjastotalon luentosali, 
Wahreninkatu 4
Noora Oluikpe
12 t sl, 14 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 31.8.2020 mennessä

ma 17.30-19.00
7.9.-7.12.2020 
4.1.-17.5.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

Luemme ja keskustelemme valituista kirjoista. Vuoden 
kirjallisena teemana on ”Henkilökuvia”. Lähestymme 
teemaa fiktion, autofiktion ja elämäkertojen muodos-
sa. Syksyn kokoontumiset ovat ma 7.9., 5.10., 2.11. ja 
7.12. Kevään kokoontumiset ovat ma 4.1., 1.2., 22.2., 
15.3., 3.5. ja 17.5. Lisäksi sovimme erikseen syksyllä 
kaksi ja keväällä yhden tapaamiskerran kirjaston kirjai-
lijavieraisiin liittyen. Aloitamme lukupiirin ma 7.9. teok-
sella Johanna Venho: Ensimmäinen nainen. Lisätie-
toja sekä päivittyvä kirjalista osoitteessa: http://www.
lounakirjastot.fi/etusivu/kirjasto-vinkkaa1906881064/
lukupiirissa-luettua/ 

NÄYTTÄMÖTAITEET 
110208  Improvisaatiota viikonloppuna
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kirsi Lindholm
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 31.8.2020 mennessä 

la-su 11.00-15.30
5.9.-6.9.2020 

Enintään 
12 opiskelijaa

Tervetuloa improilemaan! Ryhmässä saat lisäkoke-
musta omiin ideoihin uskomisesta ja niiden jalostami-
sesta, toisten ideoiden kuuntelemisesta ja hyväksymi-
sestä, oman itseluottamuksen karttumisesta itsekritii-
kin vähenemisen myötä. Improvisaatio on hetkessä 
syntyvää taidetta,läsnäoloa ja heittäymistä esiintymis-
tilanteeseen niin näyttämöllä kuin arjessakin. Ryhmän 
opettaja on toiminut improvisaatioteatteri Neljäs Seinä 
näyttelijänä ja kouluttajana vuodesta 2008. 

110209  Improvisaatio
Teatteritalo, Torikatu 8
Kirsi Lindholm
24 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ma 20.00-21.30
14.9.-7.12.2020 
11.1.-26.4.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Sinulle, joka olet käynyt improvisaation peruskurssin 
tai sinulla on muuten edes vähäsen kokemusta impro-
visoinnista tai näyttelemisestä tai rohkeille heittäyttyjil-
le. Ei haittaa, vaikka olisit jo vanha tekijäkin. Ryhmäs-
sä saat lisäkokemusta omiin ideoihin uskomisesta ja 
niiden jalostamisesta, toisten ideoiden kuuntelemises-
ta ja hyväksymisestä, oman itseluottamuksen karttu-
misesta itsekritiikin vähenemisen myötä. Improvisaa-
tio on hetkessä syntyvää taidetta,läsnäoloa ja heittäy-
mistä esiintymistilanteeseen niin näyttämöllä kuin ar-
jessakin. Ryhmän opettaja on toiminut improvisaatio-
teatteri Neljäs Seinä näyttelijänä ja kouluttajana vuo-
desta 2008. 
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Jätä yhteystiedot mahdollisia vapautuvia paikkoja aja-
tellen. Vanhoissakin ryhmissä saattaa vapautua oppi-
laspaikkoja yli 10-vuotiaille. Tällaista paikkaa voit jo-
nottaa ilmoittautumalla jonotuslistalle. Otamme yhteyt-
tä, jos paikka vapautuu. Tule tutustumaan harjoitusti-
laan ja opettajiin teatteritalolle ke 26.8. klo 17-18.30.

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Kirsi Lindholm, Titi Lillqvist, Markus 
Töhönen ja Eliisa Lintukorpi
2 t sl, 
Ilmoittautuminen 26.8.2020 mennessä

ti klo 17.00-18.30
26.8.2020 

Enintään
20 opiskelijaa

110200  Pienen Teatterikoulun 
 JONOTUSLISTA

110212  Näytelmäryhmä 
Teatteritalo, Torikatu 8
Eliisa Lintukorpi
24 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 

to 12.00-13.30
10.9.-3.12.2020 
14.1.-29.4.2021 

Enintään 
16 opiskelijaa

Aikuisten näytelmäryhmä päivällä tekee oman tekstin 
tai ottaa valmiin sopivan tekstin ja esittää sen kaikel-
le kansalle. Näytelmää, sketsiä, runoa. Päätämme yh-
dessä, mitä teemme. Ihmiset tulkaa mukaan - haus-
kaa yhdesä luomista tiedossa! 

   TEATTERITAITEEN 
                    PERUSOPETUS

Teatteritaiteen perusopetus on valtakunnallisiin ope-
tussuunnitelman perusteisiin pohjautuva prosessi. Ta-
voitteellinen toiminta etenee 8 vuoden ajan nousujoh-
teisesti tasolta toiselle ja siinä suoritetaan 500 oppi-
tunnin suoritus. Taiteen perusopetusliiton sivuilta www.
artsedu.fi löytyvät opetuksen yleiset tavoitteet, sisällöt 
sekä arviointimenetelmät. 
 
Opintojen työskentelytapa on hyvin yhteisöllinen ja 
esitykset valmistuvat pitkälti ryhmätyön tuloksena. Pie-
nessä Teatterissa toimii nyt 6 ryhmää. Vanhojen ryh-
mien toiminta keskeytyi korona-viruksen vuoksi maa-
liskuussa, osa on edennyt etätehtävin ja ryhmät vii-
meistelevät ja esittävät esityksensä alkusyksystä. Esi-
tys on tärkeä osa oppimisprosessia. 
 
Pieni Teatterikoulu tarjoaa kiinnostavia esityksiä op-
pilaiden kotiväen lisäksi myös alueen lapsille ja nuo-
rille ja myös koululaisille. Seuraa alkusyksyn mainon-
taa. Lippuja esityksiin voi varata www.ideaticket.fi/ Pie-
ni Teatteri
 
Ryhmien syksyyn siirretyt keväältä 2020 esitykset 
Forssan teatterissa eri näyttämöillä:
MAGIC -ryhmän ”WELCOME ABOARD” elokuussa 
Pikku Spotissa
STARS -ryhmän ”RUNAWAY GIRL” elokuussa 
Pikku Spotissa
KARUSELLI ”KAUNOTAR JA HIRVIÖ” lokakuussa 
Isolla näyttämöllä
TAIKAMAAILMA ”LUMIKUNINGATAR” lokakuussa 
Isolla näyttämöllä
YSTÄVÄT -ryhmä LOHIKÄÄRMEEN VUOSI 
Pikku Spotissa

PIENEN TEATTERIKOULUN 
VANHEMPAINYHDISTYS RY
 
Oppilaiden huoltajat voivat halutessaan liittyä van-
hempainyhdistykseen, jonka tehtävänä on tukea Pie-
nen Teatterin toimintaa. Yhdistyksellä ei ole jäsenmak-
sua eikä sen toiminnalla pyritä rasittamaan huoltajia. 
Pääasia on toimia Pientä Teatteria edustavana tahona 
julkishallinnon suuntaan, hankkia avustuksia ja vasta-

ta eri ryhmien pääsylipputulojen tasapuolisesta käy-
töstä.
Ilmoittautua voi sähköpostitse yhdistyksen sihteeril-
le Titi Lillqvistille lillti07@gmail.com ja samasta osoit-
teesta voi myös tilata yhdistyksen toiminnan esittely-
lehtisen.

PIENEN TEATTERIKOULUN VANHEMPAINILTA 
ke 26.8. klo 17.00-18.30 Pikku Spotti (Forssan Teat-
teri, käynti takaovesta). Esittelyilta on kaikkien uusi-
en oppilaiden huoltajille. Tutustutaan opettajiin ja tiloi-
hin, toimintamenetelmiin ja teatteritaiteen perusope-
tuksen suunnitelmaan. Olet tervetullut myös jos lapse-
si on kiinnostunut. Tietoa mahdollisesti vapautuneis-
ta paikoista, joihin voit myös lapsesi tai nuoresi etukä-
teen ilmoittaa.

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Eliisa Lintukorpi
24 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2020 mennessä

to 16.15-17.45
10.9.-3.12.2020 
14.1.-20.5.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110201  Pieni Teatterikoulu – UUSI ryhmä

Teatteritaiteen perusopetuksen uusi ryhmä yli 9-vuo-
tiaille. Opimme leikkien, teemme pieniä esityksiä pit-
kin vuotta, tutustumme myös nukketeatteriin. Teatteri-
harrastus sopii niin ujoille kuin rohkeillekin. Sen avulla 
opitaan vuorovaikutustaitoja ja itse-ilmaisua. 

Pieni teatterikoulu
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Teatteritalo, 
Torikatu 8
Kirsi Lindholm
28 t sl, 40 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 €

ma 16.00-17.30
24.8.-30.11.2020 

11.1.-17.5.2021 
Enintään 

12 opiskelijaa

110202  Taikamaailma

Ryhmä on jatkava – yli 10-vuotiaille. Ryhmä esittää 
näytelmän LUMIKUNINGATAR lokakuussa.

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Kirsi Lindholm
42 t sl, 48 t kl, 
Kurssimaksu 109,00 € 

ma 17.30-19.45
24.8.-30.11.2020 

11.1.-3.5.2021 
Enintään 

14 opiskelijaa

110203  Karuselli

Jatkava ryhmä (13-16 -vuotiaille) esittää KAUNOTAR 
JA HIRVIÖ-näytelmän lokakuussa. 

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Markus Töhönen
28 t sl, 34 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 € 

ti 16.15-17.45
25.8.-30.11.2020 
14.1.-28.4.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110204  Ystävät 

Jatkava ryhmä 10-13 -vuotiaille. LOHIKÄÄRMEEN 
vuosi teon alla. 

   KÄSITYÖN TAITEEN 
                    PERUSOPETUS

Pienessä käsityökoulussa suunnitellaan ja valmiste-
taan erilaisia käsitöitä ja opitaan monipuolisesti mo-
nenlaisia kädentaitoja. Keskeistä on käsillä tekemisen 
ilo, innostus ja luovaan työskentelyyn kannustaminen. 
Opintojen pitkäaikaisena tavoitteena on innostaa op-
pilasta käsityöhön, kulttuurin ja muotoilun elinikäiseen 
harrastamiseen.
Opinnot voi aloittaa 7 -vuotiaana ja opinnot kestävät 
noin kuusi vuotta. Opetus on tavoitteellista, tasolta toi-
seen etenevää. Opiskelusta saa myös todistuksen, jo-
ta voi hyödyntää myöhemmin opinnoissa!

Mitä pienessä käsityökoulussa sitten tehdään? 
Siellä mm. ommellaan, kudotaan, värjätään, solmeil-
laan, muotoillaan, huovutetaan, rakennellaan ja keksi-
tään kaikkea uutta. Haetaan myös yhteyksiä tieteen ja 
taiteen maailmaan ja oivalletaan uutta.
Huom! Uusi ryhmä aloitetaan noin 7-8 -vuotiaille 
(110400).

Instagram: wahrenopisto_taitoaineet
Seuraa meitä myös Facebookissa!

Lisätiedot: Suunnittelijaopettaja 
Marja-Leena Kangasniemi-Saari, 
marja-leena.saari@forssa.fi tai 
03-4141 5399, 050 917 5704.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
24 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä

ke 16.30-18.00
16.9.-9.12.2020 
13.1.-7.4.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110400 Käsityö ja muotoilu 1 
 (7-8 -vuotiaat) UUSI!

Tervetuloa käsityön monipuoliseen maailmaan! Opin-
noissa tutustutaan käsityöhön ja muotoiluun mukavi-
en tehtävien parissa. Käsityön yhteiset opinnot kestä-
vät 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
Karita Stenfors-Selkälä
36 t sl, 42 t kl, 
Kurssimaksu 88,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2020 mennessä

pe 16.00-18.15
11.9.-4.12.2020 
15.1.-30.4.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110401  Käsityön perusteet ja teemaopinnot 
 (n. 12-18 -vuotiaat)

Materiaalimaksu 30 € syksy ja 30 € kevät. Opetusta ei 
ole syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9 ja 14. Jat-
kava ryhmä, mutta vapaita paikkoja kannattaa kysyä! 

Pieni käsityökoulu

Auran Pirtti, 
Kirkkoahteentie 5
Tiia Suonpää
26 t sl, 32 t kl
Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 21.8.2020 mennessä

to klo 17.00-18.30
3.9.-10.12.2020
14.1.-6.5.2021

Enintään 
14 opiskelijaa

110206  Tammelan Pieni teatterikoulu 

Tule mukaan teatteritaiteen perusopetuksen ryhmään. 
Ryhmä on tarkoitettu 8-12 vuotiaille oman ilmaisun ke-
hittämisestä kiinnostuneille. Opitaan vuorovaikutustai-
toja ja itsetuntemusta teatterileikkien avulla.
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KÄSITYÖ JA MUOTOILU
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 meitä myös Facebookissa!
Lisätiedot: Suunnittelijaopettaja 
Marja-Leena Kangasniemi-Saari
marja-leena.saari@forssa.fi 
tai 03 4141 5399, 050 917 5704.

Käden taitojen opettajien yhteystietoja:

Nimi                                 Sähköposti/Puhelin

Tuija Grahn tuija.grahn@icloud.com
040 5470 773

Katri Hietala 050 3755 991

Maarit Humalajärvi humalamaa@hotmail.com
040 8442 572

Tuija Kurikka 040 5563 464

Teija Lauronen teija.lauronen@forssa.fi
050 5640 055

Esa Malmström info@vanhatroinat.fi
050 5854 170

Maria Malmström info@nukketalo.net
0503663 446

Team Rykkeri info@rykkeri.fi

Juha Oja juha.oja@edu.forssa.fi
040 6739 972

Helena Ponkala helena.ponkala@gmail.com

Tiina Raumolin tiina.raumolin@gmail.com
050 3417 361

Sanna Savonmäki ssavonmaki@gmail.com
044 5771 040

Karita Stenfors-Selkälä karita.stenfors@gmail.com 
0400 484 478

Kevättapahtuma
Wahren-opistolla

Tervetuloa tutustumaan opiston tekstiilitiloihin 
Forssaan lauantaina 20.3.2021 klo 10.00-14.00.

Tule katsomaan kankaankudontaa, leikkaamaan 
matonkudetta tai punomaan kumihimo-nauhan. 
Ompelupajassa voit ommella helpon pussukan 

opiston materiaaleista. 

Myös Tammelan kylien kudontatiloissa 
on avoimet ovet. 

Lisätietoja tapahtumasta lähempänä. 

110402  Vaateompelu

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
30 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 76,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ma 18.00-20.15
14.9.-23.11.2020 
11.1.-22.2.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Suunnitellaan ja ommellaan yksilöllisiä vaatteita ar-
keen ja juhlaan aikuisille ja lapsille. Käytetään sovel-
taen valmiskaavoja. Kurssilla opittavia asioita sovelle-
taan omiin vapaavalintaisiin vaatteisiin. Soveltuu kai-
kenikäisille vaatteiden ompelusta kiinnostuneille. Kaa-
vapaperi ja saumurilangat sisältyvät kurssimaksuun. 
Tervetuloa ompelemaan!

110403  Vaate- ja sisustusompelu

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
30 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

ke 10.00-12.15
16.9.-25.11.2020 
13.1.-24.2.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Suunnitellaan ja ommellaan vaatteita sekä sisustus-
tekstiilejä. Vaatteet ommellaan valmiilla kaavoilla tai 
niitä soveltaen. Saat opastusta mallin suunnitteluun, 
kaavan muuttamiseen, leikkaamiseen, ompelemi-
seen, sovittamiseen sekä töiden viimeistelyyn. Käy-
tössä mm. ompelukoneet, saumurit, peitetikkikone se-
kä kantinkääntäjä.

Opiskelu kannattaa aina!
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110404  Tammelan vaateompelu
Koulukeskus, 
Koulutie 1
Tuija Grahn
30 t sl, 
Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä

ke 17.30-19.45
16.9.-18.11.2020 

Enintään
14 opiskelijaa

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

110405  Saumuritreenit ja 
 helpot trikoovaatteet
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
28 t sl, 
Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

ti 16.00-19.00
22.9.-17.11.2020 

Enintään
10 opiskelijaa

Opetellaan saumurin sujuvaa käyttöä. Tutustutaan 4-
lankaisen saumurin toimintaan: langoitus, säädöt, om-
peleet jne. Ommellaan alkuun harjoituksia ja sen jäl-
keen sovelletaan ompeleita trikoovaatteisiin. Oman 
saumurin, ohjekirjan+ langat voi ottaa mukaan. Opis-
tolla saumureita myös käytettävissä. Tutustutaan myös 
peitetikkikoneeseen ja loistavat reunat tekevään kan-
tinkääntäjään. 

110406  Kansallispuku tai päähine

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 17.00-19.15

9.9.-25.11.2020 
13.1.-14.4.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

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: 9.9., 
23.9., 7.10., 28.10., 11.11. ja 25.11. 2020. Keväällä: 
13.1., 27.1., 10.2., 24.2. 17.3., 31.3. ja 14.4. 2021.

110408  Tilkkutyöt ja kankaan kuviointi

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 17.30-19.45

16.9.-2.12.2020 
20.1.-21.4.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Ommellaan tilkuista valmiita tuotteita kuten peittoja, 
tyynyjä, kasseja tai vaatteita. Voidaan yhdistellä tilk-
kuihin helppoa käsinkirjontaa, kuten sashikoa, ame-
rikkalaista Alabamaa tai vaikka suomalaista villakir-
jontaa. Tilkkuja voidaan kuvioida myös painoväreil-
lä. Kurssipäivät: 16.9., 30.9., 21.10., 4.11., 18.11. ja 
2.12.2020. Keväällä: 20.1., 3.2., 17.2., 10.3., 24.3. ja 
7.4. ja 21.4.2021. 

110409  Ompelulanit ja printtipaja
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
9 t sl, 
Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 13.11.2020 mennessä 

su 13.00-20.30
22.11.-22.11.2020 

Enintään 
25 opiskelijaa

Tule kokemaan yhdessä ompelemisen ilo opiston ti-
lavassa ompeluluokassa! Pakkaa mukaasi oma om-
pelukone, omat materiaalit ja eväät. Kaavapankkina 
opiston kaavalehdet. Voit myös painaa printtejä kan-
kaaseen ja ommella siitä yksilöllisen vaatteen. Käy-
tössä myös opiston ompelukoneita, samureita ja pei-
tetikkikone. Kurssin hintaan sisältyvät kaavapaperi ja 
saumurilangat sekä painovärit rajoitetusti. 

110407 Ommellaan kierrätysmateriaaleista 
 Tammela
Koulukeskus, 
Koulutie 1
Tuija Grahn
27 t sl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2020 mennessä 

to 17.30-19.45
17.9.-12.11.2020 

Enintään 
12 opiskelijaa

Tällä kurssilla voi ommella erilaisia kierrätysmateriaa-
leja hyväksi käyttäen kasseja, mekkoja, hameita, pus-
sukoita, tyynyjä ym. Materiaaleina voivat olla esimer-
kiksi farkut, pöytäliinat, nahkatakit, raanut, matot tai 
muutkin kaapin kätköistä löytyvät materiaalit. Kaava-
paperi ja saumurilangat sisältyvät kurssimaksuun. 
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Tule ompelemaan helppo takki tai pusakka. Suunnitel-
laan ja ommellaan yksilöllinen vaate. Kaavapaperi ja 
saumurilangat kuuluvat kurssin hintaan. 

110412  Ommellaan luottovaatteet 

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

ti 16.00-19.00
9.3.-20.4.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Luottovaate on sellainen vaate, jonka puet mielelläsi 
päällesi, se istuu hyvin ja myös tuntuu mukavalta. Siis-
pä tule opettelemaan vartalonmukaista kaavoitusta, 
leikkuuta, ompelemista ja sovitusta. Kurssilla voit to-
teuttaa visiosi aikuiselle tai lapselle. Ota mukaan kan-
kaita ja omat ompelutarvikkeet. Jos olet ihan aloittelija 
niin ensimmäisellä kerralla ideoidaan ja mietitään so-
pivia materiaaleja. 

110413  Neulatuftaus

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

to 18.00-21.00
28.1.-11.2.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Tutustutaan tekniikkaan, tuftausneulan käyttöön, eri-
laisiin lankoihin ja pohjakankaisiin. Valmistetaan pie-
ni työ, joka voi olla koriste laukkuun, pussukkaan, tyy-
nyyn tai seinälle. Ota mukaan jämälankoja. (Tuftaus-
neula 16,90 €, saa ostaa opettajalta.) 

110414  Solmeillaan sisustustekstiilejä

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
18 t sl, 
Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 21.9.2020 mennessä 

ma 17.00-20.15
la-su 9.00-15.00
28.9.-4.10.2020 

Enintään 
 13 opiskelijaa

Kurssilla suunnitellaan ja solmeillaan seinävaate, ver-
ho, matto tai muu sisustuksellinen tuote perinteistä 
amppelia, hauskaa pöllöä tai makrameekorujakaan 
unohtamatta. Infoillassa päivitetään solmuosaaminen 
palauttamalla mieleen/ opettelemalla uusia makra-
meesolmuja, suunnitellaan omaa työtä ja tehdään tar-
vittaessa yhteistilaus langoista. Solmuharjoituksia var-
ten infoon mukaan notkeaa narua (esim. moppilanka, 
punoskude) tai yksiväristä trikookudetta sekä sakset, 
mittanauha ja ilmastointiteippiä. Suunnittelun avuk-
si voit ottaa mukaan myös ideakuvia itseäsi kiinnos-
tavista solmeilutöistä. Työviikonloppuna myös eväät 
mukaan. Kurssi ei edellytä aikaisempaa osaamista. 
Kursspäivät: ma 28.9. klo 17-20.15, la-su 3.-4.10. klo 
9-15.

110411  Takit ja pusakat Tammela

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

ke 17.30-19.45
20.1.-17.3.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

Huomasithan opistolaiskunnan retken
 Tekstiilit uusiksi-tapahtumaan 8.1.2021

110410  Tekstiilit uusiksi – kierrätä, korjaa
 ja luo uutta!
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
24 t kl, 
Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 12.1.2021 mennessä 

ti 16.00-19.00
19.1.-23.2.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Kierrätä, korjaa ja luo uutta vanhoista langoista, kan-
kaista, vaatteista ja kodin tekstiileistä. Inspiroidu kaa-
pin kätköistä tai kirpputorilöydöistä ja tee niistä per-
soonallisia tekstiilejä. Uusiokäytetään vanhoja nappe-
ja ja vetoketjuja koristeiksi ja koruiksi. Kokeillaan uusia 
työtapoja. Tehdään myös texstep-huovasta esim. lauk-
kuja tai tilkkumattoja.

MYYNTI JA HUOLTO -
KAIKKI MERKIT!

Hämeentie 8, Forssa
puh. 050 373 0359

OMPELUKONEET 
JA SAUMURIT

TAKUU
5 V
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110415  Nypläys

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Leena Miettinen
15 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 15.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ti 18.00-20.15

22.9.-17.11.2020 
12.1.-23.3.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Nyplätään liinoja, asusteita, koristeita jne. Kokeillaan 
eri materiaalien nyplättävyyttä. Kurssi sopii nypläyk-
sen alkeet omaaville. 

110416  Kirjonta

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
15 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
to 14.00-16.15

17.9.-26.11.2020 
14.1.-25.3.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

Kirjotaan puuvillalle, pellavalle ja villalle. Opitaan erilai-
sia pistoja, ideoidaan uutta tai käytetään valmiita mal-
leja. Tule mukaan kirjonnan värikkääseen maailmaan! 

Hei, huomaa myös kurssi 110307 
Piirrä, maalaa, kirjo sivulla 22!

110418  Muistojen kierrätyskoru

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Teija Lauronen
12 t sl, 
Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 1.10.2020 mennessä 

to 17.00-20.00
1.10.-22.10.2020 

Enintään 
12 opiskelijaa

Kankaat tuovat meille usein vahvoja muistoja jostakin 
paikasta, henkilöstä tai ajasta. Tule tekemään korusar-
ja muistojesi kankaasta. Kankaan voit tuoda mukana-
si, mutta voit hyödyntää myös Forssan museon kuosi-
tilkkuja korusi tekemisessä. Voit toki hyödyntää korus-
sasi myös muuta kierrätysmateriaalia. Materiaalit si-

sältyvät kurssin hintaan. Lisämateriaalia koruihin voit 
ostaa halutessasi opettajalta. Ei viikolla 42.

110420  Ekoprint – väriä luonnosta

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

pe 18.00-20.30
la 10.00-16.00

23.4.-24.4.2021 

Enintään 
10 opiskelijaa

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. 

110421  Painetaan kangasta Rykkerissä

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

la-su 10.00-17.30
23.1.-24.1.2021 

Enintään 
10 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan kankaanpainon mahdollisuuksiin 
ja valmistetaan yksilöllinen vaatetus- tai sisustuskan-
gas. Kuviointi toteutetaan luovasti painoväreillä perin-
teisellä laakapainotekniikalla (silkkipaino) estomene-
telmiä käyttäen ja viimeistellään pienillä painokuvilla 
valmiiksi. Työskentely tapahtuu ohjatusti ryhmätyös-
kentelynä työtila Rykkerin välineistöä ja tiloja käyt-
täen. Kurssilaisella on mahdollisuus painaa kangas-
ta noin 2 metriä ja materiaalia varataan valmiiksi jo-
kaiselle valinnan mukaan. Kangas ja värit laskutetaan 
erikseen. Ks. myös kurssi 110412 Ommellaan luot-
tovaatteet. 
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110422  Värjätään luonnonväreillä Tammela

Opiston kesämökki, 
Opistontie
Karita Stenfors-Selkälä
21 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 5.5.2020 mennessä 

ke 18.00-20.15
la 8.00-15.15

su 9.00-16.15
19.5.-22.8.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

Kurssilla värjätään villalankoja luonnosta kerättävillä 
kasveilla. Kasvien keräämisen ohjeet ja ohjeistus var-
sinaiseen värjäykseen ke 19.5. klo 18.00-20.15 Keh-
räämön tekstiililuokassa 3. Varsinainen värjäys tapah-
tuu luonnon helmassa opiston kesämökillä Tamme-
lassa Pyhäjärven rannalla la 21.8 klo 8.00-15.15 ja su 
22.8 klo 9.00-16.15. Puumaksu 5 € ja värjäyksen apu-
aineet käytön mukaan. 

Kudonnassa varaudutaan porrastamaan 
kudontavuorot esimerkiksi aamu-, ilta-
päivä, ilta- ja viikonloppuvuoroihin. 
Tällä toimenpiteellä pyritään turvaamaan 
riskiryhmäläisten terveys.

110425  Kehräämön päiväkudonta

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
33 t sl, 33 t kl, 
Kurssimaksu 99,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2020 mennessä 

pe 13.00-15.15
11.9.-11.12.2020 
15.1.-16.4.2021 

Enintään 
16 opiskelijaa

Opetellaan tai kerrataan kankaankudonnan perusasi-
oita käytännön harjoituksissa. Sovelletaan erilaisia si-
doksia ja materiaaleja monipuolisesti erilaisiin tekstii-
leihin. Työt kudotaan yhteisloimissa. Kurssi sopii aloit-
telijoille ja jatkokurssiksi jo edistyneemmille kutojille. 
Kurssilla on mahdollisuus oppia myös damasti-, pai-
neilma- ja tietokoneohjatuilla kangaspuilla kutomista. 
Opetusta syksyllä 11 ja keväällä 11 kertaa. 

110426  Kehräämön iltakudonta

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
33 t sl, 33 t kl, 
Kurssimaksu 99,00 € 
Ilmoittautuminen 1.9.2020 mennessä 

ma 17.30-19.45
7.9.-7.12.2020 

11.1.-19.4.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

Ks. Kehräämön päiväkudonta 110425. 

110427  Mattokurssi

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

ti 17.00-19.30
to 17.00-19.30
27.4.-3.6.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

Nyt voit suunnitella ja kutoa kangaspuilla juuri sinulle 
sopivan maton, olit sitten vasta-alkaja tai kokenut ku-
toja! Kurssilla edetään omien taitojen mukaan. Kurs-
sille osallistuminen edellyttää myös ryhmätyöskente-
lyä sekä omatoimista työskentelyä muina kuin kurs-
sikertoina. Mattomateriaaleista voidaan tehdä yhteis-
tilaus tai voit kutoa maton omista materiaaleista. Käy-
tössä myös paineilmapuut! Ks. kevättapahtuman ma-
tonleikkuu! 

110428  Tammelan iltakudonta

FAI/ vanha paja, Tammela, 
Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ma 18.00-20.30
14.9.-7.12.2020 
11.1.-29.3.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

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. 

110429 Tammelan päiväkudonta

FAI/ vanha paja, Tammela, 
Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2020 mennessä

to 10.00-12.30
17.9.-10.12.2020 

14.1.-8.4.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

Ks. Tammelan iltakudonta 110428. 

110430  Susikkaan kudonta-käsityö 
 Tammela
Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 18.00-20.30

16.9.-9.12.2020 
20.1.-14.4.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

Opetellaan rakentamaan, kutomaan ja viimeistele-
mään erilaisia sisustustekstiilejä. Töitä kutoessa eri 
materiaalit, sidokset ja työtavat tulevat tutuksi. Kurssil-
la on mahdollisuus tehdä myös muita pienehköjä kä-
sitöitä. 

110431  Portaan kudonta-käsityö Tammela

Portaan koulu,
Suomaantie 8
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 11.00-13.30
9.9.-3.12.2020 

20.1.-14.4.2021 
Enintään 

14 opiskelijaa

Ks. Susikkaan kudonta-käsityö 110430. 
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110432  Teuron kudonta Tammela

Teuron-Kuuslammin monitoimihalli, 
Ojajärventie 131
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 17.30-20.00
9.9.-2.12.2020 
13.1.-7.4.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

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

110433  Riihivalkaman kudonta Tammela

Valkeaniemen Pirtti, 
Valkeaniementie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ti 17.00-19.30

15.9.-8.12.2020 
12.1.-6.4.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

Ks. Teuron kudonta 110432. 

  MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET

110314 Hopeaketjun valmistus 
 (alkeis- ja jatkokurssi)
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
32 t sl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2020 mennessä 

to 17.00-20.15
24.9.-19.11.2020 

Enintään 
12 opiskelijaa

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

110315 Hopeaketjun valmistus
 (alkeis- ja jatkokurssi), kevät
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
32 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 14.1.2021 mennessä 

to 17.00-19.15
21.1.-18.3.2021 

Enintään 
 12 opiskelijaa

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

110320  Kirjansidonta

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

pe 18.00-21.00
la-su 9.30-15.15

22.1.-7.2.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Tutustumme kirjansidontaan käytännönläheisesti. Voit 
valmistaa kirjan tai albumin. Perinteinen/ keskiaikai-
nen sidos/ japanilaiset sidokset/ korttikirja/ korsettisi-
dos ym. Kiinnostuksen mukaan voi värjätä nahkaa/ 
paperia kirjan koristeeksi. Halutessasi tuo vanha teks-
tiili kirjankansien päällykseksi. Sopii alkajille ja jatka-
jille. Tarvikkeita ja perustyökalut voi ostaa opettajalta. 
Perustyökalut noin 25 €. Kurssipäivät: pe 22.1. klo 18-
21, la-su 23. - 24.1. klo 9.30-15.15. sekä la-su 6.-7.2. 
klo 9.30-15.15. 
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110417  Seniorikäsityöt

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
18 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 12.00-14.30

16.9.-25.11.2020 
13.1.-24.3.2021 

Enintään 
30 opiskelijaa

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

TEKNINEN KÄSITYÖ

110440  Soitinrakennuskurssi
Kuhalan koulu, 
Opintie 4
Jarkko Lindholm
60 t sl, 
Kurssimaksu 88,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2020 mennessä 

ma 17.30-20.30
to 17.30-20.30

17.9.-10.12.2020 

Enintään 
10 opiskelijaa 

Rakennamme sähkökitaroita ja sähköbassoja, keski-
tymme Fender-tyylisiin pulttikaulaisiin soittimiin. Ko-
kemus puutöistä on erittäin suotavaa, mutta aiempaa 
kokemusta soitinrakennuksesta ei tarvitse olla. Mate-
riaalit n. 300 €/ soitin. Osat tilataan yhteistilauksena 
ensimmäisellä kerralla. Myös omia soitinpuita ja osia 
voi käyttää kurssilla. Jos haluat soitinpiirustuksen it-
sellesi, niin niitä kannattaa etukäteen kysyä opettajal-
ta, kun olet saanut kurssipaikan. Kurssiin sisältyy yksi 
yhteinen soitinpiirustus/ soitinmalli. Suosittelen oman 
hankkimista. Myös omia käsityökaluja voi ottaa kurs-
sille mukaan. Kurssipäivät torstaisin ja lisäksi maa-
nantaisin 23.11. – 7.12. 

110441  Pieniä puutöitä Tammela
Koulukeskus, 
Koulutie 1
Esa Malmström
32 t sl, 
Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2020 mennessä 

ke 17.00-20.15
23.9.-18.11.2020 

Enintään 
10 opiskelijaa

Tule korjaamaan leluja tai valmistamaan pieniä puu-
töitä. Kurssilla voi valmistaa myös nukkekodin esineis-
töä tai nukketalon. Aiempaa kokemusta ei tarvita. En-
simmäisellä kerralla opiskellaan pienoistyökalujen 
käyttöä. Kurssimaksu sisältää pienoisrakentajan ko-
nevuokrat. Ei opetusta viikolla 42. 

110442  Puutyöt Tammela
Koulukeskus, 
Koulutie 1
Markus Wiik
32 t sl, 32 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2020 mennessä 

ma 17.30-20.30
21.9.-16.11.2020 
18.1.-15.3.2021 

Enintään 
10 opiskelijaa

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekteja valinta-
si mukaan, kuten erilaisia huonekalukorjauksia, enti-

söintejä, puutöitä, pienimuotoisia metallitöitä tai muita 
omia projekteja. Koulun koneet ja laitteet ovat käytet-
tävissä. Omat aihiot ja materiaalit. 

110443  Puu- ja metallityöt
Keskuskoulu, 
Koulukatu 5-7
Juha Oja
32 t sl, 32 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 15.9.2020 mennessä 

ti 17.30-20.30
22.9.-17.11.2020 
19.1.-16.3.2021 

Enintään 
16 opiskelijaa

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. 

110444  Nukkekodin pienesineet Tammela
Kaukjärven koulu, 
Kuumakuja 60
Maria Malmström
27 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 19.1.2021 mennessä 

ti 17.00-19.15

26.1.-30.3.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Aikuisille suunnatulla kurssilla valmistetaan nukkeko-
tiesineitä eri mittakaavoilla ja tekniikoilla. Syksyn ai-
heet: Pintakäsittelytekniikat ja koristemaalaus, tiffany-
lamppu fimomassasta, saunatarvikkeita, luistimet, pi-
parkakkutalo, joululeivonnaisia. Opiskelijat hankkivat 
materiaalit itse, joitakin tarvikkeita voi halutessaan os-
taa opettajalta. Materiaaleista lähetetään sähköpostit-
se tietoa ennen kurssin alkamista. Ei opetusta viikol-
la 9.

Opiskelu kannattaa aina!
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KUVATAIDE
Kuvataidekurssien tarjonnasta löytyy kursseja niin 
aloittelijoille kuin jo pidempään kuvataidetta harrasta-
neille. Materiaalit ja välineet opiskelija hankkii itse, el-
lei toisin mainita. Tarvikeluettelot toimitetaan opiskeli-
joille sähköpostitse, joten on tärkeää, että ilmoittautu-
essasi annat myös sähköpostiosoitteesi. 

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

Seuraa meitä myös Facebookissa!
Lisätiedot: Suunnittelijaopettaja 
Marja-Leena Kangasniemi-Saari
marja-leena.saari@forssa.fi
tai 03-4141 5399, 050 917 5704.

Kuvataideopettajien yhteystietoja:

Nimi                           Sähköposti/ Puhelin

Teija Kaivoluoto 0400 969 710

Minna Kemppi kemppiminna@gmail.com
040 8460 034

Niina Laitonen niinalaitonen@gmail.com
040 7087 030

Vivian Majevski 050 3309 158

Anni Paulin 040 5020 996

Helena Ponkala helena.ponkala@gmail.com

Heli Saloniemi heli.saloniemi@gmail.com

Sanna Savonmäki ssavonmaki@gmail.com
044 5771 040

Hanna Viljanen rakutar@gmail.com
040 5510 502

110300  Elokuvakerho

Toimipaikka avoin,
 
Jussi Pellonpää
12 t sl, 15 t kl, 
Kurssimaksu 35,00 € 

ma 18-20.15
14.9.-14.12.2020 

18.1.-17.5.2021 
Enintään 

20 opiskelijaa

Tule löytämään uusia näkökulmia katsomistasi elo-
kuvista. Keskustellaan ja katsotaan elokuvia yhdes-
sä sovittavalla tavalla. Elokuvat ovat elämää suuren-
nuslasin alla ja paljastavat ihmisten välisestä kanssa-
käymisestä sellaisia asioita, joita ei arki avaa. Rikasta 
elämääsi elokuvilla! Neljä elokuvaa syksylla -viisi ke-
väällä.

110301  Maalaus, päivä
Opiston taideluokka lyseolla
Lyseokatu 2 
Niina Laitonen
27 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2020 mennessä 

to 12.30-14.45
24.9.-26.11.2020 
14.1.-25.3.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Jokaisen kurssilaisen tiedoista ja taidoista lähtevää yk-
silöllistä opetusta. Kurssin aikana käydään läpi maa-
lauksen eri tekniikoita, kuten akryyli-, öljy-, akvarelli- 
ja pastellimaalausta. Kurssilla voi myös halutessaan 
keskittyä omaan jo löydettyyn tekniikkaan ja ilmaisu-
keinoon sekä löytää tähän mahdollisesti jotain uutta. 
Kurssin alussa on mahdollista tehdä materiaalien yh-
teistilaus. Kurssi sopii kaikentasoisille ja aiempaa ko-
kemusta ei vaadita. 

110302  Maalaus, ilta
Opiston taideluokka lyseolla, 
Lyseokatu 2
Niina Laitonen
27 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2020 mennessä 

to 18.00-20.15
24.9.-26.11.2020 
14.1.-25.3.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Ks. maalaus, päivä 110301. 

110303  Luovaa maalausta
Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Heli Saloniemi
24 t sl, 
Kurssimaksu 65,00 € 
Ilmoittautuminen 22.9.2020 mennessä

ti 17.30-20.00
29.9.-24.11.2020 

Enintään
15 opiskelijaa

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 ja mie-
likuvatyöskentelyn avulla. Kurssilla opit antautumaan 
taiteen tekemisen flow’lle, alat löytämään omaa ilmai-
sutyyliäsi ja pääset osalliseksi taiteen terapeuttisis-
ta vaikutuksista. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että 
kuvataiteen harrastajille. Tehtyjä maalauksia ei arvos-
tella, pääpaino on tekemisessä. Kurssilla käytettävät 
materiaalit sisältyvät hintaan. Kurssilla on käytössä 
piirustushiiltä, öljypastelleja, akryylivärejä, siveltimiä 
ja papereita. Voit tuoda halutessasi omia maaleja, ky-
niä, siveltimiä ja parempilaatuista maalauspaperia. 
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110304  Kalligrafia
Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski
22 t sl, 22 t kl, 
Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

ke 18.00-19.30
16.9.-2.12.2020 
13.1.-31.3.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Kalligrafia on kauniisti kirjoittamista ja kirjaimilla leik-
kimistä, jonka tarkoituksena on kehittää viivan hallin-
ta- ja sommittelutaitoja. Kiva, meditatiivinen harras-
tus, jossa kiire häviää. Kevätlukukausi opiston taide-
luokassa lyseolla. Tervetuloa mukaan!

110305  Valokuvaus, perus
Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Sonja-Tuulia Hämäläinen
21 t sl,
Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2020 mennessä

to 16.15-18.45
17.9.-5.11.2020 

Enintään 
12 opiskelijaa

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.

110306  Taideryhmä kehitysvammaisille

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Sanna Savonmäki
10 t sl, 10 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ma 17.30-19.00

21.9.-16.11.2020 
25.1.-22.3.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

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

110307  Piirrä, maalaa, kirjo
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Niina Laitonen ja M-L Kangasniemi-Saari
10 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 12.2.2021 mennessä 

la-su 10.00-14.15
27.2.-28.2.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Kirjonta- ja maalauskurssilla yhdistellään rohkeasti ku-
vataiteen ja käsityön tekniikoita. Miltä maalaus näyt-
tää, kun jatkamme työskentelyä kirjomalla ja kuinka 
kirjontatyö muuttuu, kun lisäksi tulee maalauksellisia 
pintoja? Tutkimme, kokeilemme ja toteutamme kurs-
sin aikana uusia ilmaisutapoja taiteen ja käsityön kei-
noin. Aiempaa kokemusta kummastakaan ei vaadita. 
Kurssimaksu sisältää käytettävät materiaalit. Kurssille 
voi tuoda myös omia materiaaleja.

110445  Kesäkurssi opiston mökillä 
 Tammela

Opiston kesämökki, 
Opistontie

30 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 

21.6.-25.6.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

Maalaamme ja kirjoitamme itseämme esiin keskike-
sän valossa. Kokonaisvaltainen kesäkurssi luonnon-
kauniissa ympäristössä opiston mökillä Pyhäjärven 
rannalla Tammelassa. Lisätietoja myöhemmin. Ilmoi-
ta alustava kiinnostus. 

110309  Posliininmaalaus, jatko
Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Teija Kaivoluoto
24 t sl, 
Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ma 18.00-21.00
14.9.-7.12.2020 

Enintään 
15 opiskelijaa

Tällä kurssilla voit jatkaa keskeneräiset työt loppuun. 
Kurssilla jatketaan valkoposliinin koristelua erilaisiksi 
esineiksi.

110308  Susikkaan posliininmaalaus 
 Tammela
Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie
Teija Kaivoluoto
24 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2020 mennessä 

Joka toinen viikko 
ma 18.00-21.00

21.9.-30.11.2020 
11.1.-22.3.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

Kurssilla koristellaan valkoposliinia koriste- ja käyttö-
esineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin teeman sovim-
me yhdessä kurssin alussa. Soveltuu niin aloittelijoil-
le kuin jo pidempään alaa harrastaneille. Polttomaksut 
tilitetään opettajalle. 
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110310  Keramiikkaa päivällä
Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
30 t sl, 
Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ma 12.00-14.15
14.9.-23.11.2020 

Enintään 
14 opiskelijaa

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. 

110311  Keramiikkaa illalla
Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
30 t sl, 
Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ma 18.00-20.15
14.9.-23.11.2020 

Enintään 
14 opiskelijaa

Ks. Keramiikkaa päivällä 110310. 

110313  Raku kevät  Tammela 
Rakuttaren Paja, 
Kaukjärventie 284
Hanna Viljanen
15 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 22.3.2021 mennessä 

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

30.3.-17.4.2021 
Enintään 

8 opiskelijaa

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

110321  Kusudama-kukka
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Anni Paulin
10 t kl, 
Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 18.3.2021 mennessä 

la-su 10.00-14.15

27.3.-28.3.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

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

110322  Tiffany-lasityöt, perus

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
27 t sl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2020 mennessä 

to 18.00-20.15
17.9.-19.11.2020 

Enintään 
 14 opiskelijaa

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. 

Työttömänä
● Voit saada yhdestä kurssimaksusta 50 % 
opintosetelialennuksen. Alennusta ei kuiten-
kaan saa avoimen yliopiston kursseista eikä tai-
teen perusopetuksesta.
● Ilmoittaudu kurssille ja valitse lisäksi 009820 
opintosetelialennus (Opetushallituksen rahoitta-
ma).

Opisto pidättää itselleen oikeuden tarkastaa kel-
poisuutesi alennukseen ja keskeyttää avustuksen 
jakamisen, kun raha on käytetty. Mahdollinen alen-
nus huomioidaan saamassasi kurssilaskussa.

Ks. myös kurssi 110312 Keramiikkaa aikuinen – lapsi 
(6-10 v.) seuraavalla sivulla.



LASTEN KURSSIT
830110  Dance (7-12 -vuotiaille)
Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
6 t sl, 
Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 5.10.2020 mennessä 

ma-ti 13.00-15.15
12.10.-13.10.2020 

Enintään 
25 opiskelijaa

Dance-tunneilla tutustutaan monipuolisesti yksin tans-
sien eri tanssilajeihin sekä opetellaan niiden perusas-
kelia ja tyylinmukaista liikkumista. Lisäksi tehdään eri-
laisia askelikkoja sekä lyhyitä koreografioita. Musiikki-
na tunneilla soi mm. elokuvamusiikkia, klassikoita ja 
hittejä vuosien varrelta, seuratanssimusiikkia sekä tä-
män päivän suosikkeja. Aiempaa kokemusta ei tarvi-
ta. Tunti sopii kaikille, jotka haluavat liikkua musiikin 
tahdissa. Tunneilla tärkeintä on liikkuminen ja musii-
kista nauttiminen. Tunnit kehittävät mm. kehonhallin-
taa ja koordinaatiota, rytmiikkaa seka tasapainoa. Ve-
sipullo ja hikipyyhe mukaan sekä tanssiin sopivat tos-
sut jalkaan! 

830115  Vannetanssin alkeet
 (7-12 -vuotiaille)
Vieremän koulu
Nokantie 2
Mimmi Pearlman
12 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä

ma 17.15-18.00
14.9.-7.12.2020 

Enintään 
16 opiskelijaa

Vannetanssi eli huuppaus on tanssilaji, jossa liikutaan 
vanteen kanssa. Se on ottanut vaikutteita rytmisestä 
kilpavoimistelusta, sirkustaiteesta, show-tanssista ja 
modernista tanssista. Vannetanssi on iloinen ja mu-
kaansatempaava laji jota voit harrastaa mielimusiik-
kisi tahdissa. Tunnilla opettelemme vanteen pyörityk-
sen perustekniikkaa, sekä liikkumista vanteen kans-
sa. Käytämme tunnilla tanssivanteita. Et tarvitse omaa 
vannetta mukaan tunnille. Mukaan joustavat vartalon-
mukaiset vaatteet ja vesipullo. 

830117  Lasten tanssi, 7v. alkaen

Viihdeuimala Vesihelmi, 
Et. Puistokatu 2
Kaarina Tammi
12 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 12.1.2021 mennessä 

ti 17.00-17.45

19.1.-13.4.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

Lasten tanssi on 7 v. ja sitä vanhemmille lapsille suun-
nattu liikuntatunti. Tunnilla tanssitaan erilaisia tansse-
ja sekä leikitään liikunnallisia leikkejä. Aikaisempaa 
tanssikokemusta ei tarvita. Ota mukaan vesipullo se-
kä halutessasi sisäkengät tai tossut.

110312  Keramiikkaa aikuinen – lapsi 
 (6-10 v.)
Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
6 t sl, 
Kurssimaksu 30,00 € 
Ilmoittautuminen 5.11.2020 mennessä 

to 18.00-19.30
19.11.-10.12.2020 

Enintään 
14 opiskelijaa

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-
sältää materiaalimaksun. Molemmat sekä aikuinen, 
että lapsi ilmoittautuvat. Kurssipäivät: 19. ja 26.11. se-
kä 10.12.2020. 

110323  Lasten tiedepaja

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Richard Conway
24 t sl, 
Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

ti 16.00-17.30
15.9.-8.12.2020 

Enintään 
12 opiskelijaa

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 5566674.

24
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MUSIIKKI
110100  Lauluryhmä
Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Outi Aro-Heinilä
24 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 60,00 € 

ma 10.15-11.45
31.8.-30.11.2020 
11.1.-26.4.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

Vapaudu laulutaidon lukoista ja unohda kielteiset 
kommentit, joita olet laulutaidostasi saanut! Jokainen 
osaa laulaa, ja laulamalla oppii laulamaan. Vasta-al-
kajien lauluryhmän turvallisessa ilmapiirissä tutustu-
taan tuttujen laulujen avulla liikkuen, puhuen ja lau-
laen äänentuottoon liittyvään kehonhallintaan ja mu-
siikin tekemiseen. Yhdessä laulaminen parantaa oloa. 
Huom! Ei opetusta ma 21. ja 28.9.2020 sekä ma 22.2 
ja 29.3.2021. 

110101  Viihdekuoro Kehrät
Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, 
Kurssimaksu 109,00 € 

ke 18.30-21.00
2.9.-12.12.2020 
13.1.-5.5.2021 

Enintään 
40 opiskelijaa

Syksyllä pidetään Valssin pyörteissä-konsertti. Joulu-
kuussa on kuorojen yhteinen Joulukonsertti. Keväällä 
suunnitelmissa on kevätkonsertti. Vanhat ja uudet lau-
lajat ovat tervetulleita mukaan! S-posti: kehrat@kehrat.
fi Kotisivut: www.kehrat.fi 

110102  Forssan Kamarikuoro
Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, 
Kurssimaksu 109,00 € 

to 18.30-21.00
3.9.-12.12.2020 
7.1.-29.4.2021 

Enintään 
40 opiskelijaa

Joulukuussa on kuorojen yhteinen Joulukonsertti. Ke-
väällä suunnitelmissa on kevätkonsertti. Vanhat ja uu-
det laulajat ovat tervetulleita mukaan! Kuoron puheen-
johtaja Pentti Ruuttunen 045 2692 959, kotisivut: www.
forssankamarikuoro.com 

110103  Forssan Naiskuoro
Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, 
Kurssimaksu 109,00 €

ti 18.30-21.00
1.9.-12.12.2020 
12.1.-4.5.2021 

Enintään 
40 opiskelijaa

Syksyllä pidetään Syyskonsertti Työväentalon musiik-
kisalissa. Joulukuussa kuoro osallistuu kuorojen yh-
teiseen joulukonserttiin. Keväällä suunnitelmissa on 
Vappukonsertti. Vanhat ja uudet laulajat ovat tervetul-
leita mukaan! Kuoron puheenjohtaja Liisa Puputti 050 
3444 129 Kotisivut: www.forssannaiskuoro.fi 

110104  Forssan Mieskuoro
Työväentalon musiikkisali, 
Kauppakatu 17
Outi Aro-Heinilä
48 t sl, 51 t kl, 
Kurssimaksu 109,00 € 

ma 18.30-21.00
17.8.-7.12.2020 
11.1.-17.5.2020 

Enintään 
50 opiskelijaa

Syyslukukausi alkaa poikkeuksellisen aikaisin. Ke-
väältä siirretty Georg Otsin musiikin konsertti su 13.9. 
ja kuoron 75-vuotisjuhlakonsertti marraskuun lopus-
sa. Haluaisitko laulaa mukavassa miesporukassa? 
Harjoittelemme sekä perinteistä että uudempaa mies-
kuoromusiikkia. Keväällä uuden kujeet mielessä. Van-
hat ja uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan. Kuo-
roon on koelaulu. Kotisivut: www.forssanmieskuoro.fi.

110106  Rummut
Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Teijo Suomi
24 t kl, 
Kurssimaksu 95,00 € 

11.1.-26.2.2021 

Enintään 
3 opiskelijaa

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 .

110107  Lauluopetusta
Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Sanna Pietiäinen
12 t sl, 
Kurssimaksu 95,00 € 

7.9.-7.12.2020 

Enintään 
8 opiskelijaa

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 

110108  Forssan kaupungin soittokunta
Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Hooper Santos
36 t sl, 42 t kl, 
Kurssimaksu 88,00 € 

ma 18.30-21.00
7.9.-14.12.2020 
11.1.-26.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Yhteyshenkilö: Kari Heikkilä 040 7200 940
kari.he0502 (at) gmail.com 
Mukaan mahtuu, toivotaan lisää uusia soittajia! 
Harjoitukset maanantaisin klo 18.30-21 musiikkiopis-
tolla II kerroksen salissa. 
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KIELET
Kielenopiskelu on hauska harrastus, joka sopii kai-
kenikäisille. Vieraita kieliä voi hyödyntää matkoilla ja 
työelämässä tai niitä voi opiskella omaksi huvikseen. 
Mukavassa ryhmässä opit rennosti käytännön kielitai-
toa. Tutustutko tänä syksynä uuteen kieleen vai valit-
setko jälleen oman suosikkisi?  

YLEISET KIELITUTKINNOT
Mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen perus- tai 
keskitason tutkinto.
Suomi 3.10.2020 (ilm.aika 17. - 31.8.), 7.11.2020 (1. - 
30.9.), 30.1.2021 (1. - 11.12.)
Muut kielet: englanti 24.10. (1. - 30.9.), espanja, ruot-
si, saksa 14.11. (1. - 30.9.)
Ilmoittautuminen vain netissä osoitteessa 
https://yki.opintopolku.fi/yki/
Hinnat: perustaso 100 € ja keskitaso 123 €. 
Lisätietoa Ulla Lehtinen p. 040 7596 380 tai 
ulla.lehtinen@edu.forssa.fi tai Joanna Moorhouse,
joanna.moorhouse@edu.forssa.fi 

Tietoa löytyy myös netistä 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-
kaantajatutkinnot/yleiset-kielitutkinnot-yki 

SUOMI

110110  Harmonikkaorkesteri
Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Piia Pakarinen
24 t kl, 
Kurssimaksu 35,00 €
Ilmoittautuminen 31.8.2020 mennessä 

ma 19.00-20.30
7.9.-30.11.2020 

Enintään 
15 opiskelijaa

Harmonikkaryhmä kaikenikäisille soiton perusasiat 
hallitseville harrastajille. Orkesterissa soitetaan mo-
nipuolista viihde- ja pelimannimusiikkia moniäänisinä 
sovituksina soittajien kiinnostuksen mukaan. Kurssille 
osallistuvalla tulee olla oma 5-rivinen näppäin- tai pia-
noharmonikka sekä kohtalainen soitto- ja nuotinluku-

110109  Susikkaan pelimanniorkesteri 
 Tammela
Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie
Timo Määttä
26 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 

to 19.00-20.30
10.9.-10.12.2020 
14.1.-29.4.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

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

Kielten opettajien yhteystietoja:

Nimi                      Sähköposti/Puhelin

Conway Richard 050 5566 674

Heino Ansku ansku.heino@edu.forssa.fi

Jalli Elina elina.jalli@gmail.com

Lehtinen Ulla ulla.lehtinen@edu.forssa.fi
040 7596 380

Majevski Vivian vivianmajevski@gmail.com

Moorhouse 
Joanna

joanna.moorhouse@edu.forssa.fi

Paajanen 
Ljudmila

ljudmila_paajanen@hotmail.com

120101  Suomea suomeksi 1
Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ansku Heino
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

to 15.45-17.15
17.9.-26.11.2020 
14.1.-15.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Aloitamme opiskelun aivan alusta. Tutustumme suo-
men kielen perusteisiin: kielioppi, sanonnat ja arkielä-
män sanastot. Oppikirjana on Suomen mestari 1 alus-
ta. Teemme kirjasta yhteistilauksen kurssin alkaessa. 

120102  Suomea eteenpäin

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ansku Heino
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

to 17.15-18.45
17.9.-26.11.2020 
14.1.-15.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu edistyneemmille suomen kielen 
opiskelijoille. Syvennymme kurssilla suomen kielen 
kieliopin saloihin ja laajennamme sanavarastoa. Oppi-
kirjana on Suomen mestari 2 alusta. Teemme kirjasta 
yhteistilauksen kurssin alkaessa.  

120103  Puhutaan suomea!
Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Elina Jalli
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

ke 17.30-19.00
16.9.-25.11.2020 
13.1.-14.4.2021 

Enintään 
 15 opiskelijaa

Petersen 
Susanne

susanne.petersen@edu.forssa.fi

Vesala Reika reika.vesala@iki.fi

taito. Myös muiden instrumenttien soittajia voidaan ot-
taa mukaan. Tervetuloa! 
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ENGLANTI

RUOTSI

Noin vuoden opiskelleille. Jatkamme tutustumista al-
keisiin ryhmän toiveita kuunnellen. Jatkamme ääntä-
misen ja kuuntelun harjoittelua ja tutustumista uuteen 
kulttuuriin. Aiheina koti ja asiointi ravintolassa. Opim-
me adjektiiveja, prepositioita ja kohteliaisuusmuotoja 
sekä reilusti uusia sanoja. Oppikirjana Everyday Eng-
lish Starter kpl 6-. Jatkokirjasta sovitaan myöhemmin.

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. 

120301  Englantia melkein alusta

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ti 17.00-18.30
15.9.-24.11.2020 

12.1.-13.4.2021 
Enintään 

25 opiskelijaa

Muutaman vuoden kieltä opiskelleille ja kertaajille. 
Monipuoliset aiheet, paljon keskustelua ja paritehtä-
viä. Kehitämme käytännön kielitaitoa kielioppiakaan 
unohtamatta. Oppikirjasta sovimme kurssin alkaessa.

120201  Ruotsia rennosti
Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ti 17.00-18.30
15.9.-24.11.2020 

12.1.-13.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Noin kolme, neljä vuotta kieltä opiskelleille. Opimme 
paljon käytännön matkustamiseen, majoitukseen ja 
avun pyytämiseen liittyvää sanastoa. Kieliopissa mm. 
imperfekti monissa eri tilanteissa ja apuverbien käyttö. 
Jatkamme puheharjoituksia ja tutustumista englanti-
laiseen kulttuuriin. Oppikirjana Everyday English 2 kpl 
3-. 

120302  Arkipäivän englantia 2

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

to 15.00-16.30
17.9.-26.11.2020 

14.1.-15.4.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

Reilut neljä vuotta opiskelleille. Jatkamme tutustumis-
ta käytännön asioihin: terveyteen, ympäristöön, työ-
elämään ja amerikkalaiseen elämäntapaan. Teem-
me edelleen puheharjoituksia ja kartutamme sanava-
rastoa. Opimme verbimuodoista perfektin ja kertaam-
me kielteisiä lauseita ja kysymyslauseita. Oppikirjana 
Everyday English 3 kpl 4-. 

120303  Arkipäivän englantia 3

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

to 18.45-20.15
17.9.-26.11.2020 

14.1.-15.4.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

Englannin kielen jatkoa, aiheina mm. kodin remon-
tointi, keittiön työvälineet, small talk ja matkustami-
nen. Opitaan lisää fraasiverbejä, verbien yleis- ja kes-
tomuodon käytöstä ja if-ehtolauseista. Jatkamme käy-
tännön puheharjoituksia. Oppikirjana Everyday Eng-
lish 4 kpl 3-. 

120304  Englantia eteenpäin

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ti 15.00-16.30
15.9.-24.11.2020 
12.1.-13.4.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

Jo useamman vuoden kieltä opiskelleille. Jutellaan 
mm. työnteosta, suomalaisesta elämästä ja luonnosta 
ja opitaan lisää englantilaisesta elämästä. Laajenne-
taan sanavarastoa, opiskellaan yhdisteverbejä, paljo-
ussanoja ja sivulauseiden käyttöä. Oppikirjana Step-
ping Stones 2 kpl 6-. 

120305  Englantia aamuvirkuille

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ti 9.30-11.00
15.9.-24.11.2020 
12.1.-13.4.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

Kurssi niille, jotka haluavat syventää englannin kielen 
taitoaan (taitotaso B1) etenkin puhumisen saralla. Jat-
kamme ajankohtaisten aiheiden seurantaa englannin-
kielisistä medioista ja laajennamme sanavarastoa. Ai-
heina mm. small talk, ruokatottumukset ja -tavat, uu-
tiset, media sekä ympäristö. Oppikirjana Catching up 
kpl 14-. 

120306  Puhutaan englantia!

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

to 17.00-18.30
17.9.-26.11.2020 
14.1.-15.4.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

120307  English café

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Richard Conway
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä

ti 18.00-19.30
15.9.-24.11.2020 
12.1.-13.4.2021 

Enintään 
 15 opiskelijaa
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SAKSA

RANSKA

VENÄJÄ

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

Noin pari vuotta kieltä opiskelleille. Teemoja ovat mök-
kiloma Suomessa, ulkonäön kuvailu, harrastukset ja 
työelämä. Oppikirjana Hallo 2 kpl 8-. 

120401  Saksaa, bitte!

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Susanne Petersen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ti 18.35-20.05
15.9.-24.11.2020 
12.1.-13.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Jo useamman vuoden kieltä opiskelleille. Keskuste-
lemme, kertaamme ja opimme uutta. Oppikirjana Hal-
lo 3 kpl 8-. 

120402  Saksaa sujuvasti eteenpäin

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Susanne Petersen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ti 17.00-18.30
15.9.-24.11.2020 
12.1.-13.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Muutaman vuoden kieltä opiskelleille. Opimme lisää 
ranskankielisestä maailmasta tutustumalla Marok-
koon, Sveitsiin ja Kanadaan. Lisäämme sanavaras-
toa, opettelemme uuden verbimuodon, pluskvamper-
fektin, ja opimme lisää passé composén ja imperfek-
tin käytöstä pronominejakaan unohtamatta. Oppikirja-
na Escalier 2 kpl 9-. 

120501  Ranskaa eteenpäin

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2020 mennessä 

ti 17.00-18.30
ma 17.00-18.30

14.9.-23.11.2020 
11.1.-19.4.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

Pari vuotta opiskelleille käytännön ranskan kielen ker-
tausta ja hyödyllistä oppia. Tutustumme hieman Rans-
kan eri alueisiin ja kartutamme sanastoa matkailun, 
majoituksen ja ranskalaisittain tärkeän ruuan saralla. 

120502  Ranskaa matkailijoille

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

ti 18.45-20.15

12.1.-16.2.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Aloita venäjän opiskelu ihan alkeista. Opettelemme 
kyrilliset kirjaimet ja lukemaan ja kirjoittamaan venä-
jäksi. Lyhyiden dialogien avulla opit kertomaan itses-
täsi, vapaa-ajasta ja liikkumaan kaupungilla. Kieliopis-
sa mm. substantiivien suku, verbit, pronomineja ja lu-
kusanat. Oppikirjana Kafe Piter 1, josta tehdään yh-
teistilaus kurssin alkaessa. 

120601  Venäjää ihan alusta

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ljudmila Paajanen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

ke 17.30-19.00
16.9.-25.11.2020 
13.1.-14.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Tervetuloa jatkamaan venäjän kielen opintoja ja tu-
tustumaan venäläiseen kulttuuriin! Kurssilla jatkam-
me perehtymistä venäjän alkeisiin ja puheharjoituksi-
en avulla tutustumme kielen perusrakenteisiin. Pää-
painona puheen ja kielen tuottamisen aktivointi. Op-
pikirjana Kafe Piter 1 (kpl 12-), joka sisältää oppimis-
ta tukevia harjoitustehtäviä. Dobro Pozalovat´ Kafe Pi-
teriin! 

120602  Kafe Piter 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Vuorinen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

to 17.00-18.30
17.9.-26.11.2020 
14.1.-15.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Noin kolme vuotta kieltä opiskelleille. Laajennetaan 
sanavarastoa ja keskustellaan mm. asumisesta, ter-
veydestä, pukeutumisesta ja teatterista. Kieliopissa 
konditionaali, futuuri ja imperatiivi. Oppikirjana Kafe 
Piter 2 kpl 7-. 

120603  Kafe Piter 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ljudmila Paajanen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

to 18.30-20.00
17.9.-26.11.2020 
14.1.-15.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

120604  Venäjän kirjaimet tutuksi

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Vuorinen
8 t kl, 
Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 3.3.2021 mennessä 

to 18.30 - 20.00

11.3.-1.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Teemme paljon puhumis- ja ääntämisharjoituksia ja 
kertaamme kielioppia lyhyesti. Opettajan oma mate-
riaali. 
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ESPANJA

Kurssi tarjoaa pehmeän laskun kyrilliikan maailmaan 
ja luo pohjan tuleville opinnoillesi. Käymme läpi kyril-
listen aakkosten historiaa ja teemme kirjoittamis- ja 
ääntämisharjoituksia. Kurssi sopii syksyllä 2021 alka-
van venäjän alkeiskurssin pohjaksi. 

Tule opiskelemaan käytännönläheistä espanjaa aivan 
alkeista. Opit mm. esittäytymään ja kertomaan itses-
täsi ja asioimaan ravintolassa. Paljon puhe- ja kuunte-
luharjoituksia ja mausteena sopivasti kielioppia. Oppi-
kirjana Perfecto 1, josta teemme yhteistilauksen kurs-
sin alkaessa. 

120701  Espanjaa ihan alusta

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

to 18.45 - 20.15
17.9.-26.11.2020 

14.1.-15.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Noin kaksi vuotta kieltä lukeneille. Aiheina käytännön 
matkailutilanteet, asioimme hotellissa ja ravintolassa 
ja opimme vuokraamaan auton ja asunnon. Kieliopin 
puolella tutustumme refleksiiviverbeihin, perfektiin ja 
käskymuotoihin. Oppikirjana Perfecto 2 kpl 3-. 

120702  Perfecto 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs.,
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

ke 19.00-20.30
16.9.-25.11.2020 

13.1.-14.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Noin kolme vuotta espanjaa opiskelleille. Puhumme 
vapaa-ajasta, ihmissuhteista ja kodista ja asioimme 
tavaratalossa. Kieliopissa akkusatiivi ja datiivi sekä 
preteriti ja imperfekti. Opiskelemme ensin viimeisen 
kappaleen Perfecto 2-kirjasta ja sen jälkeen siirrym-
me Perfecto 3-kirjaan. 

120703  Perfecto 3

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

to 9.30-11.00
17.9.-26.11.2020 

14.1.-15.4.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

Noin 4 vuotta kieltä lukeneille. Puhumme monipuoli-
sesti kulttuurista, Suomesta ja ruoanlaitosta. Opette-

120704  Buenas Migas 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

ke 17.15-18.45
16.9.-25.11.2020 

13.1.-14.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Noin viisi vuotta kieltä opiskelleille. Aiheina mm. mu-
siikki, ravintola, ruokaostokset ja rantaelämä. Kielio-
pissa preteritin ja imperfektin erot ja futuuri. Kurssilla 
panostamme puheen aktivointiin ja käytännön viestin-
tätilanteisiin. Oppikirjana Ventana 3 kpl 4-. 

120705  Ventana 3

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ti 18.45-20.15
15.9.-24.11.2020 
12.1.-13.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Usean vuoden espanjaa opiskelleille. Aiheina mm. 
matkailu ja Espanjan kulttuuri ja historia. Kieliopissa 
subjunktiivin kertaus, se-pronominin monet käytöt ja 
relatiivipronominit. Oppikirjana uusi Avanzamos, josta 
teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa. 

120706  Espanjaa edistyneille

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

to 17.00-18.30
17.9.-26.11.2020 
14.1.-15.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Innostu imperfektistä, perehdy preteritiin. Tällä kolmen 
kerran kurssilla kerrataan ja harjoitellaan yhtä espan-
jan haastavimmista kielioppiasioista, imperfektiä ja 
preteritiä. Kurssi soveltuu useamman vuoden opiskel-
leille. Opettajan oma materiaali. 

120707  Imperfekti vai preteriti?

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

ti 17.30 - 19.00

11.5.-25.5.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

lemme käyttämään imperfektiä ja preteritiä yhdessä 
ja opimme pluskvamperfektin ja käskymuodot. Oppi-
kirjana Buenas Migas 2 kpl 9-. 

ITALIA

Noin vuoden opiskelleille. Opimme asioimaan hotellis-
sa ja ruokakaupassa ja kertomaan vapaa-ajasta. Tu-
tustumme italialaiseen elämäntapaan ja harjoittelem-
me lisää puhumista. Kieliopissa paljon verbejä, pre-
positioita ja omistussanat. Lisäksi opettelemme vii-
konpäivät, kuukaudet ja vuodenajat. Oppikirjana Bel-
la vista 1 kpl 7-. 

120801  Italiaa melkein alusta

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

ke 18.45-20.15
16.9.-25.11.2020 
13.1.-14.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa
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MUUT KIELET

TANSSI JA LIIKUNTA 

Noin 3-4 vuotta kieltä opiskelleille ja kertaajille. Aihei-
na lomanvietto, juhlat ja opiskelu. Kieliopissa imper-
fekti, pluskvamperfekti ja käskymuodot. Tutustumme 
Italian eri alueisiin ja elämäntapaan. Harjoitamme pu-
humista lisää. Oppikirjana Bella vista 2 kpl 4-. Benve-
nuti! 

120802  Italiaa edistyneille

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Joanna Moorhouse
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

ke 17.00-18.30
16.9.-25.11.2020 
13.1.-14.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Tervetuloa opiskelemaan suomen kielen sukulaiskiel-
tä viroa aivan alkeista. Opimme sanoja, luemme teks-
tejä, tutkimme kielen rakennetta ja teemme harjoituk-
sia. Kesällä teemme matkan Viroon. Oppikirjana Meie 
keelesild, josta tehdään yhteistilaus kurssin alkaessa. 
Tervetuloa mukaan! 

129801  Viroa ihan alusta

Forssan yhteislyseo, 3. krs.,
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2020 mennessä 

ma 18.45-20.15
14.9.-23.11.2020 
11.1.-19.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Kieltä aiemmin opiskelleille. Laajennamme sanava-
rastoa, luemme erilaisia tekstejä, keskustelemme ja 
harjoittelemme kielioppia. Kesällä teemme matkan ja 
tutustumme uusiin paikkoihin Virossa. 

129802  Jututuba

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2020 mennessä

ma 17.00-18.30
14.9.-23.11.2020 
11.1.-19.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Aloitamme japanin opiskelun ihan alusta! Et tarvitse 
mitään aikaisempaa tietoa kielestä. Tutustumme hira-
ganaan, katakanaan ja kanjiin ja harjoittelemme näitä 
opiskelijan toiveiden mukaan. Kielenopiskelun ohella 
kulttuurikin tulee tutuksi. Oppikirjana Michi/Otava, jos-
ta teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa. 

129803  Japania ihan alusta

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Reika Vesala
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2020 mennessä

ma 17.00-18.30
14.9.-23.11.2020 
11.1.-19.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Ryhmä on tarkoitettu kaikille ikään ja sukupuoleen kat-
somatta. Osallistuaksesi et tarvitse huippukuntoa etkä 
aikaisempaa liikuntakokemusta. Rauhallisissa ohjel-
missa keskitytään lihasvoimaan, venymiseen, liikku-
vuuteen ja tasapainoon. Työskentely tapahtuu lattia-
tasossa. Välillä voidaan käyttää välineitä esim. painot, 
pilatespallo jne. Laita päälle rennot, joustavat vaatteet 
ja jalkaan jumppatossut. Ota mukaan avoin mieli, oma 
jumppa-alusta, myös vesipullo voi olla tarpeen.

830100  Kevytjumppa 
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Ulla Leino
12 t sl, 
Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ma 16.00-16.45
14.9.-7.12.2020 

Enintään 
25 opiskelijaa

Ks. Kevytjumppa 830100. 

830101  Kevytjumppa, kevät
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Ulla Leino
12 t kl, 
Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 4.1.2021 mennessä

ma 16.00-16.45

11.1.-12.4.2021 
Enintään 

25 opiskelijaa

Kevyt treeni, ilman hyppyjä sisältäen yksinkertaisia lii-
kesarjoja. Sopii aloittelijoille sekä kevyemmän jumpan 
ystäville. Ota mukaan omat 0,5 - 1 kilon käsipainot. 

830102  Perusjumppa
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t sl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

ke 18.00-18.45
16.9.-9.12.2020 

Enintään 
25 opiskelijaa

Ks. perusjumppa 830102. 

830103  Perusjumppa, kevät
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2021 mennessä

ke 18.00-18.45

13.1.-7.4.2021 
Enintään 

25 opiskelijaa
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Reipas toiminnallinen treeni, sisältäen sykkeen nos-
toa sekä lihaskuntoa. Helpot liikesarjat sisältäen hyp-
pyjä. Ota omat 1 - 2 kilon käsipainot mukaan. 

830104  Kuntojumppa
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t sl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä 

ke 19.00-19.45
16.9.-9.12.2020 

Enintään 
25 opiskelijaa

Ks. Kuntojumppa 830104. 

830105  Kuntojumppa, kevät
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2021 mennessä 

ke 19.00-19.45

13.1.-7.4.2021 
Enintään 

25 opiskelijaa

Tanssiksi on tanssiliikuntatunti, jossa tanssitaan yksin 
helppoja askelikkoja ja pieniä tanssisarjoja monipuo-
lisen seuratanssimusiikin tahdissa. Kunto kohenee, 
mieli kevenee ja kehityt huomaamatta myös eri tans-
silajien osaajana. Tunneilla tutustutaan eri tanssilajei-
hin ja opit niiden perusaskeleet sekä tyylinmukaisen 
liikkumisen. Tunnilla työskennellään tehokkaalla ras-
vanpolttosykkeellä ja sykettä voi itse säädellä lisää-
mällä tai löysäämällä tehoja ohjaajan ohjeiden mu-
kaan. Tanssiksi-tuntia ohjaa Suomen Seuratanssiliitto 
SUSEL ry:n kouluttama ohjaaja. Vesipullo ja hikipyyhe 
mukaan sekä tanssiin sopivat tossut jalkaan! 

830106  Tanssiksi
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t sl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

ti 9.00-9.45
15.9.-8.12.2020 

Enintään 
25 opiskelijaa

Ks. tiedot tanssiksi 830106. 

830107  Tanssiksi, kevät
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 5.1.2021 mennessä 

ti 9.00-9.45
12.1.-6.4.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

Ks. tiedot tanssiksi 830106. 

830108  Vieremän tanssiksi
Vieremän koulu, Nokantie 2
Janette Koskinen
12 t sl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä 

ma 16.30-17.15
14.9.-7.12.2020 

Enintään 
25 opiskelijaa

Ks. tiedot tanssiksi 830106. 

830109  Vieremän tanssiksi, kevät
Vieremän koulu, Nokantie 2
Janette Koskinen
12 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 4.1.2021 mennessä 

ma 16.30-17.15

11.1.-12.4.2021 
Enintään 

 25 opiskelijaa

Asahi on Suomessa kehitetty terveysliikuntamuoto, jo-
ka pohjautuu länsimaiseen lääketieteeseen ja liikun-
tatieteeseen. Asahi sopii kaikenikäisille ja -kuntoisil-
le. Asahi on yksinkertaista, mutta kokonaisvaltaista ja 
tehokasta liikuntaa, joka auttaa ihmistä ylläpitämään 
fyysistä terveyttään ja henkistä tasapainoaan. Asahi 
kehittää lihastasapainoa, koordinaatiota ja työergono-
miaa sekä lisää liikkuvuutta, parantaa keskittymisky-
kyä, lievittää stressiä ja auttaa palautumaan työstä tai 
urheilusuorituksesta. Asahi edesauttaa myös ikään-
tyvien kotona selviytymisen perustaitoja. Liikkeet teh-
dään rauhallisesti hengityksen rytmissä omaa kehoa 
kuunnellen ja kaikki sarjat suoritetaan seisaaltaan. 

830111  Asahi
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t sl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä 

ti 10.00-10.45
15.9.-8.12.2020 

Enintään 
25 opiskelijaa

Ks. Asahi 830111. 

830112  Asahi, kevät
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 5.1.2021 mennessä 

ti 10.00-10.45

12.1.-6.4.2021 
Enintään 

25 opiskelijaa

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

830113  Lihaskuntotreeni, kevät  Tammela
Susikkaan kylätalo, Susikkaantie
Karoliina Laaksonen
12 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 5.1.2021 mennessä 

ti 18.00-18.45

12.1.-6.4.2021 
Enintään 

25 opiskelijaa

Työttömänä
● Voit saada yhdestä kurssimaksusta 50 % 
opintosetelialennuksen. Alennusta ei kuiten-
kaan saa avoimen yliopiston kursseista eikä tai-
teen perusopetuksesta.
● Ilmoittaudu kurssille ja valitse lisäksi 009820 
opintosetelialennus (Opetushallituksen rahoitta-
ma).
Opisto pidättää itselleen oikeuden tarkastaa kel-
poisuutesi alennukseen ja keskeyttää avustuksen 
jakamisen, kun raha on käytetty. Mahdollinen alen-
nus huomioidaan saamassasi kurssilaskussa.
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TERVEYS

Vannetanssi eli huuppaus on tanssilaji, jossa liikutaan 
vanteen kanssa. Se on ottanut vaikutteita rytmisestä 
kilpavoimistelusta, sirkustaiteesta, show-tanssista ja 
modernista tanssista. Vannetanssi on iloinen ja mu-
kaansatempaava laji jonka pyörteissä kunto nousee 
kuin itsestään. Tunnilla opettelemme vanteen pyörityk-
sen perustekniikkaa, sekä liikkumista vanteen kanssa. 
Käytämme tunnilla aikuisille tarkoitettuja tanssivantei-
ta. Et tarvitse omaa vannetta mukaan tunnille, mutta 
halutessasi voit käyttää omaa kuntovannettasi osan 
aikaa tunnista. Mukaan joustavat vartalonmyötäiset 
vaatteet ja vesipullo. Ks. myös vannetanssin alkeet 
7-12 -vuotiaille 830115 sivulla 24.

830114  Vannetanssin alkeet 
Vieremän koulu, Nokantie 2
Mimmi Pearlman
12 t sl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä

ma 18.00-18.45
14.9.-7.12.2020 

Enintään 
16 opiskelijaa

830116  XL-tanssimix
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
16 t sl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2020 mennessä

ti 18.00-19.00
15.9.-8.12.2020 

Enintään 
25 opiskelijaa

XL -tanssimix on ylipainoisille suunnattu tunti, jos-
sa liikkeet tehdään ilman hyppyjä, niveliä säästäen ja 
omaa kehoa kuunnellen. Tunti sisältää erilaisia tans-
seja helpoin koreografioin. Teemme myös lihaskun-
toliikkeitä tanssin lomassa. Lopuksi kevyet venytte-
lyt. Kaikki liikkeet tehdään seisten tai tuolilla. Tunneil-
la ei pyritä painonpudotukseen, vaan nautitaan liikku-
misesta ja musiikista sekä koetaan onnistumisen iloa. 
Mukaan tarvitset vesipullon ja lenkkarit tai tossut.

Tule kuuntelemaan, mitä on eläinavusteinen toimin-
ta ja miten se vaikuttaa ihmisen psyykkiseen ja fyy-
siseen hyvinvointiin. Lisäksi saat tietää, minkä vuok-
si maatiaiseläimemme soveltuvat erinomaisesti eläi-
navusteiseen toimintaan ja minkälaista eläinavustei-
suutta niiden kanssa jo tehdään. Kurssilla tarvitaan 
sään mukainen vaatetus ja omat eväät. Nuotiopaikka 
on ruokailua varten käytössä, ellei metsäpalovaroitus-
ta ole annettu. Heli Saloniemi on eläinavusteinen val-
mentaja ja eläinbiologi. 

830200  Eläinavusteisen toiminnan 
 esittelypäivä Tammela
Korteniemen perinnetila, 
Kortenniementíe 270
Heli Saloniemi
6 t sl, 
Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 28.8.2020 mennessä 

su 10.00-15.00
6.9.2020 

Enintään 
15 opiskelijaa

830201 Eläinavusteinen hyvinvointipäivä 
 Tammela
Korteniemen perinnetila, 
Kortenniementíe 270
Heli Saloniemi
6 t sl, 
Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2020 mennessä 

su 10.00-15.00
13.9.2020 

Enintään 
15 opiskelijaa

Kurssilla tehdään maatiaiseläimiin liittyen yksinker-
taisia ihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia lisää-
viä harjoituksia. Harjoitukset perustuvat pääasiassa 
eläinten tarkkailuun ja muuhun havainnointiin. Maa-
tiaiseläimemme ovat kuin luotuja eläinavusteiseen 
toimintaan! Kurssilla tarvitaan muistiinpanovälineet, 
sään mukainen vaatetus ja omat eväät. Nuotiopaikka 
on ruokailua varten käytössä, ellei metsäpalovaroitus-
ta ole annettu. Heli Saloniemi on eläinavusteinen val-
mentaja ja eläinbiologi. 
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Kurssi perustuu Enneagrammi -persoonallisuus teo-
riaan. Siinä on yhdeksän erilaista tapaa toimia ja olla 
vuorovaikutuksessa. Kun opit tuntemaan omaa toimin-
taasi, niin muiden ymmärtäminen helpottuu ja vuoro-
vaikutus paranee. Enneagrammin tunteminen auttaa 
kaikessa inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Ota mu-
kavat vaatteet ja muistiinpanovälineet mukaan. Omat 
eväät mukaan myös. Tervetuloa! 

830203  Tunne itsesi – ymmärrä muita

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Maarit Lintukorpi
8 t sl, 
Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 6.11.2020 mennessä 

la 10.00-16.00

21.11.2020 
Enintään 

20 opiskelijaa
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, 
riittämättömyys) avautuvat, niin elämän laatu paranee. 
Ei opetusta lomaviikolla 42.

830204  Tunnelukot ja tunnetyöskentely

Brander-sali, kirjastotalo, Wahreninkatu 4
Anja Laurila
10 t sl, 
Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2020 mennessä 

to 17.30-19.00
8.10.-12.11.2020 

Enintään 
20 opiskelijaa

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. 

Kasvista moneen makuun ja monella eri tavalla! Tu-
tustumme erityyppisiin kasvispitoisiin piirakoihin, keit-
toihin ja salaatteihin ja valmistamme niistä maistiaisia. 
Kurssipäivät: to 8.10. ja 22.10. 

810201 Kasvispitoiset piirakat, salaatit
 ja keitot
Keskuskoulu, Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
8 t sl, 
Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 2.10.2020 mennessä 

to 17.00-20.00
8.10.-22.10.2020 

Enintään 
14 opiskelijaa

Raakakakkua, jogurttikeksiä, ananasleipää ja raa-
kasuklaata! Valmistamme ilman valkoista sokeria ja 
vehnäjauhoa erilaisia välipaloja, jälkiruokia ja leivon-
naisia. 

810202  Terveelliset herkut

Keskuskoulu, Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
8 t sl, 
Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 20.10.2020 mennessä 

ti 17.00-20.00
27.10.-3.11.2020 

Enintään 
14 opiskelijaa

Kala on kiireisen kokin terveellinen pelastus. Se val-
mistuu nopeasti ja on ravitsevaa aivoruokaa. Tule nou-
tamaan ideat omiin kalaruokiisi. 

810203  Kalaa monin eri tavoin

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

to 17.00-20.00

28.1.-4.2.2021 
Enintään 

14 opiskelijaa

Pähkinöiden ja siemenien käyttö päivittäisessä ruoka-
valiossa lisää ruoan ravitsemuksellista laatua. Niiden 
käyttö on hyvin yksinkertaista ja helppoa. Tutustumme 
pähkinöiden ja siementen ominaisuuksiin ja käyttöön 
ruoanvalmistuksessa sekä valmistamme niistä mais-
tiaisia. 

810204  Terveelliset siemenet ja pähkinät 
 ruoanvalmistuksessa

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

ti 17.00-20.00

17.2.2021 
Enintään 

14 opiskelijaa
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