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Toimisto

Wahreninkatu 11 B, 30100 Forssa
Puhelin: 03 4141 5390 tai 040 563 7520
wahrenopisto@forssa.ﬁ
Avoinna:
ma 9-11 ja 13-16
ti-pe 9-11 ja 13-15

Opiston tiedotus

https://wahrenopisto.ﬁ/
https://forssatv.ﬁ/
Facebook
Instagram: wahrenopisto_taitoaineet
Uutiskirje – tilaa kirje kotisivuilta

Loma-ajat

Syysloma 17.-23.10.2022 (vko 42)
Talviloma 27.2.-5.3.2023 (vko 9)

Wahren-opisto 2022–2023 ja
Jokiläänin kansalaisopisto 2022–2023

Kustantajat
Wahren-opisto ja Jokiläänin kansalaisopisto
Kansi ja taitto MPT-palvelut Ky, Orimattila
Painopaikka PunaMusta 2022

Wahren-opiston lehti ilmestyy taas
ensi vuoden elokuussa.
Varaa tilaa ilmoitukselle alueemme odotetuimmassa
julkaisussa, joka jaetaan n. 22 000 kotitalouteen
Forssan, Tammelan, Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan
alueella seuraavan kerran elokuussa 2023.
Lehdestämme löytyy alueemme koulutustarjonta
kielikurssista, uuden ammatin opiskeluun ja
aina avoimeen yliopistoon asti.
Ota yhteyttä ja varaa yrityksellesi mainostila jo nyt!
Juha Halminen
050 5922 722
juha.halminen@kolumbus.ﬁ
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Rehtorin terveiset
Olemme saaneet laadittua kattavan kurssitarjonnan lukuvuodelle 2022–2023, toivottavasti löydät
itsellesi sopivia kursseja! Kurssitarjonnan lisäksi opisto tarjoaa mm. erilaisia luentoja ja digiopastusta.
Lukuvuoden ohjelmassa näkyvät suuret juhlavuodet, Tammela 600 vuotta ja Forssa 100 vuotta.
Juhlavuoden huomioiminen jatkuu vielä syksyllä 2023.
Ystävällisin terveisin,

Simo Veistola
rehtori

Henkilökunta
Rehtori

Kielet

Simo Veistola, FT, MBA
050 564 0057
simo.veistola@forssa.ﬁ

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

Taide- ja taitoaineet, taiteen perusopetus,
kirjallisuus, tanssi, liikunta, hyvinvointi,
kotitalous, avoin yliopisto

Yleiset kielitutkinnot

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

Teatteritaide, taiteen perusopetus,
ForssaTV:n toimitus
Kirsi Lindholm
050 563 5508
kirsi.lindholm@edu.forssa.ﬁ

Joanna Moorhouse
050 352 4047
joanna.moorhouse@edu.forssa.ﬁ

Tammelan yhdyshenkilö
Pekka Lintonen, sivistystoimenjohtaja
050 339 3675
pekka.lintonen@tammela.ﬁ

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

Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittaudu - vaikka heti!
● Internetissä https://www.opistopalvelut.ﬁ/wahren/
● Puhelimitse (03) 4141 5390 tai toimistossa virka-aikana.
Jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu varalle, vapautuvasta kurssipaikasta lähetetään tekstiviesti jonossa seuraavalle
tai mahdollisesti perustetaan uusi ryhmä.
Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä tietoa kurssin alkamisesta. Kurssilaisille ilmoitetaan ainoastaan siinä
tapauksessa, jos kurssi peruuntuu liian pienen opiskelijamäärän vuoksi tai opiskelija saa paikan varasijalta.
Koko lukuvuoden kestävän kurssin voi aloittaa myös keväällä, mikäli kurssille mahtuu. Tällöin laskutetaan vain
kevään osuus koko kurssimaksusta (paikkaa ei voi varata syksyllä).
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Peruutusehdot
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun.
Lasku tulee kotiosoitteeseesi. Jos peruutat kurssipaikkasi
viimeistään viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, ei kurssimaksua peritä.
Kurssiperuutukset tehdään puhelimitse toimistoon.
Myös opisto voi peruuttaa suunnitellun kurssin, mikäli
kurssille ei ole tarpeeksi osallistujia. Jos kurssin tunneista toteutuu vähemmän kuin 2/3, kurssi laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaisesti.
Koronaepidemian takia kurssimaksun maksuvelvollisuudessa on poikkeustilanne: Jos ilmoittaudut
kurssille, mutta sitä ei voida aloittaa tai pitää säännöllisesti epidemian aiheuttamien rajoitusten takia, koko
kurssimaksua ei tarvitse maksaa. Maksat vain pidetyistä kurssikerroista.

Työttömänä
● Voit saada yhdestä kurssimaksusta 50 % opintosetelialennuksen. Alennusta ei kuitenkaan saa
taiteen perusopetuksesta.
● Ilmoittaudu kurssille ja valitse lisäksi 009820
opintosetelialennus (Opetushallituksen rahoittama).
Opisto pidättää itselleen oikeuden tarkastaa kelpoisuutesi alennukseen ja keskeyttää avustuksen jakamisen, kun raha on käytetty. Mahdollinen alennus
huomioidaan saamassasi kurssilaskussa.

Oppikirjat ja materiaali
Opiskelija kustantaa oppikirjat ja materiaalit itse.

Vakuutusturva

Opistolaiskunta

Wahren-opiston opistolaiskunta ry
Opistolaiskunta ylläpitää opiston mökkisaunomista ja
kesämökkiä Tammelassa. Opiston mökin ja saunan
(Opistontie, Tammela) tilavaraukset ja muut tiedustelut:
sihteeri Tiina Henriksson 040-7495244.
Opistolaiskunnan puheenjohtaja Riitta Henriksson.
Lisätietoja Wahren-opiston nettisivuilta
https://wahrenopisto.ﬁ/opistolaiskunta/

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

Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan.
Suosittelemme vapaa-ajanvakuutuksen ottamista.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lahjakortin voi hankkia toimistostamme.
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ForssaTV
Wahren-opisto aloitti lv. 2019–2020 oman internetissä
toimivan lähetystoiminnan ja ohjelmia onkin kertynyt
jo yli 400. Forssatv.ﬁ -sivuilla on siis nähtävissä valtavasti
erilaisia tallenteita ja uutta materiaalia katsottavaksi tehdään jatkuvasti noin neljän lähetyksen viikkotahdilla.
Hätäset-sarjassa haastatellaan ajankohtaisista, mielenkiintoisista ja seutukuntaa koskettavista asioista eri henkilöitä. Jututettavana on kuntien työntekijöitä ja kolmannen sektorin vaikuttajia sekä kulttuuriyhdistysten ja
urheiluseurojen edustajia, yrittäjiä kuin myös aivan tavallisia ihmisiä.
Forssa Foorumissa käydään yhteiskunnallista keskustelua seutukuntaa koskevista asioista eri tahojen kanssa
kuukausittain vaihtuvin aihein.
Kulttuurintekijät-sarjassa on kuullaan taustoja ja tarinoita nimensä mukaan seutukunnalta lähtöisin olevilta
tai seutukunnalla asuvilta eri kulttuurintekijöiltä. Aiheina muun muassa kirjallisuutta, musiikkia, teatteria sekä
kuvataidetta.
Loru-Lotan Satuhetkessä saadaan joka lauantai klassikkosatu lasten ja lapsenmielisten katsottavaksi.
Seutukunnan lapset voivat itse osallistua viikoittain
vaihtuvan sadun kuvittamiseen lähettämällä kuvia taideteoksistaan keskiviikkoiltaan mennessä. Mikä olisikaan
mukavampaa kuin ihailla koko perheen kesken hienoja
taiteiluja sadun lomassa.

OSAAMISPERUSTEISUUS
Työelämä edellyttää nykyisin lähes poikkeuksetta oman
osaamisen kehittämistä. Kansalaisopistoissa pystyy kehittämään monia tietoja ja taitoja, joita voi hyödyntää
niin työ- kuin vapaa-ajallakin. Aiemmin kansalaisopistojen kursseilla kerättyjä taitoja ei kuitenkaan ole pystytty tunnustamaan eikä välttämättä tunnistamaankaan,
mutta nyt tähän on saatu muutos.
Elokuun 2021 lakimuutoksen myötä mahdollistui se,
että meiltä Wahren-opistosta voidaan viedä suoritustietoja muiden koulutustietojen tapaan osaksi kansallista,
eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot
sisältävää Koski-tietovarantoa. Siispä kansalaisopistoissa
saavutettu osaaminen on aiempaa helpommin jokaisen
hyödynnettävissä.
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ForssaTV on saanut esitettäväkseen myös runsaasti laadukkaita dokumentteja. Sivuilta löytyy muun muassa
Wahren-opiston 100-vuotisjuhlan kunniaksi tuotettua
materiaalia. Kaikki ForssaTV:n tuottamat, jo julkaistut
materiaalit ovat katsottavissa maksutta ja rekisteröitymättä milloin vain. Voit halutessasi myös vinkata nettisivujemme 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!
ForssaTV:n toimitus: Kirsi Lindholm
Puhelin 050 563 5508
Sähköposti kirsi.lindholm@edu.forssa.ﬁ

Kun osoitat kurssilla osaamisesi, niin saat opintopisteitä
ja tieto tulee näkymään sinulla Oma Opintopolku -palvelussa. Opiskelijoilta varmistetaan ennen kurssin alkua
haluavatko he kerryttää opintopisteitä. Kursseille ovat
tervetulleita kaikki, riippumatta siitä haluaako opintopisteitä vai ei. Voit myös vinkata mistä kurssista haluaisit
tulevaisuudessa osaamisperusteisen kurssin. Osaamisperusteisuus ei korota kurssille osallistumisen hintaa.
Osaamisperusteisia kursseja järjestetään lukuvuonna
2022–2023 Wahren-opistolla seuraavasti:
110210 Improa lauantaisin (2 op) ............................... s.10
110321 Keramiikan perusteet (2 op) .......................... s.16
110412 Vaateompelun perusteet (2 op) ..................... s.19
110430 Kudotaan kangaspuissa matto,
aloittelijoille (3 op) ........................................... s.20
120701 Espanjaa ihan alusta (2,5 op).......................... s.27

Luennot
Studia Generalia -luentosarja
Syyslukukaudella 2022 pidetään joka syys-marraskuun ensimmäinen tiistai Studia Generalia -luentosarjan luentoja Brander-salissa klo 18.00-20.00.
Teemana kulttuuri
ti 6.9.2022 Kulttuurin hyvinvointivaikutuksista
kulttuuriyrittäjä, FM Merja Isotalo
ti 4.10.2022 Teatteritaidetta lounaishämäläisittäin
Forssan Teatteriyhdistys ry.
ti 1.11.2022 Wiksbergin kartanon mailla
Tuuli Ravantti

129804

Portugali, tuntematon helmi

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ke 17.30–19.00 7.9.2022
Henry Malmgren
Tunteja 2 sl, enintään 20 osallistujaa

Tällä luennolla pääset tutustumaan upeaan Portugaliin. Portugalista löytyy kaikkea mitä matkailija voi toivoa: hienoja hiekkarantoja, rantakyliä, merellisiä makuelämyksiä, elämää sykkivä pääkaupunki Lissabon. Henry Malmgren luennoi maan
historiasta, kulttuurista ja kielestä ja kertoo nähtävyyksistä ja
tyypillisistä ruokalajeista. Luennolla selviää myös millainen
on Portugalin ja Brasilian yhteys toisiinsa. Ilmoittaudu etukäteen 31.8. mennessä.

129805

Puolan suosituimmat lomapaikat

Teams-luento
ke 17.30–19.00 7.12.2022
Magdalena Simola
Tunteja 2 sl, enintään 25 osallistujaa

Suunnitteletko lomamatkaa Puolaan tai kiinnostavatko Puolan kauniit kaupungit muuten vain? Tällä Teams- luennolla
pääset tutustumaan Puolan kulttuuriin ja moniin eri kaupunkeihin: Gdansk, Krakowa, Varsova, Sopot ja Zakopane. Oppaana matkalla toimii Magdalena Simola. Ilmoittaudu etukäteen 30.11. mennessä ja anna myös sähköpostiosoitteesi, niin
luennoitsija lähettää sinulle Teams-linkin ennen luentoa.

129806

Viehättävä Valencia –
De Valencia en español

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
to 17.30–19.00 8.12.2022
Lucía Blasco
Tunteja 2 sl, enintään 20 osallistujaa

¿Playa o montaña? En La Comunidad Valenciana todo es
posible. Lucía Blasco nos cuenta detalles de la comunidad
donde pasó su infancia en español. Nos concentramos
especialmente en Valencia y sus alrededores, contrastes de sus
interesantes ﬁestas a lo largo del año como Las Fallas o Fiestas
de Moros y Cristianos, lugares a visitar, las comidas típicas y
la preciosa naturaleza de parques naturales como la “Albufera
de Valencia” o “La Font Roja”. Bienvenidos! Espanjankielinen
luento. Ilmoittaudu etukäteen 1.12. mennessä.

Kaikki luennot ovat maksuttomia.
Jyväskylän yliopiston maksuttomat
verkkoluennot
Wahren-opisto välittää lukukauden aikana Jyväskylän Yliopiston asiantuntijaluentoja. Luentoja voi tulla katsomaan
Brander-saliin, jossa luennot heijastetaan suorana valkotaululle. Luennoille osallistuminen on maksutonta, tule rohkeasti paikalle!
Syksyn 2022 luennot keskiviikkoisin klo 14-15.30
Brander-salissa (Wahreninkatu 4)

Yleisluennot
14.9. Suomen geopoliittinen asema: historiaa ja näkymiä
Professori, eversti evp. tietokirjailija Pekka Visuri
28.9. Lukutaito kehityksen kivijalkana - tietoa ja
keinoja lukutaidon tukemiseen
Professori emeritus Heikki Lyytinen, JYU
12.10. Huumori ja humanismi. Naurun ja hauskuuden
merkitys ihmisyyden ymmärtämiselle.
Tutkijatohtori, tietokirjailija Jarno Hietalahti, JYU ja
Suomen Akatemia
26.10. Ja sana tuli lihaksi - Elokuvan matka
käsikirjoituksesta valkokankaalle
Käsikirjoittaja, ohjaaja Johanna Vuoksenmaa
9.11. Digitaalinen taistelu maailmassa ja mielessä
Yliopistonopettaja, eversti evp. Martti J. Kari, JYU Lehtori
Panu Moilanen, JYU
23.11. Euroopan ja Suomen taloustilanne ja
rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki
7.12. Yhteinen Eurooppa! Jyväskylän Seminaarinmäki
osana eurooppalaista kulttuuriperintoä
FM, palvelupäällikkö Pirjo Vuorinen, JYU YTT, dosentti,
yliopistontutkija Katja Mäkinen, JYU

Terveys, hyvinvointi ja ympäristö -sarja
21.9. Vanhetessa viisastuu - totta vai tarua?
TT, tutkijatohtori Jenni Spännäri, UEF, ÅA, HY
5.10. Aivokapasiteetin ylläpito ikääntyessä
Professori Risto O. Roine
19.10. Kestävä kehitys, kestävä talous
Johtaja, dosentti Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Dekaani, professori Hanna-Leena Pesonen, JYU
2.11. Aivojen huolto unen aikana
Professori Vesa Kiviniemi, Oy
16.11. Kilpirauhanen ja jodi
LKT, dosentti, endokrinologi Leo Niskanen, Päijät-Hämeen
keskussairaala ja Itä-Suomen yliopisto
30.11. Uusi maksa, uusi elämä - elintärkeät elinsiirrot
Professori emeritus Krister Höckerstedt, Helsingin yliopisto, HUS
14.12. Sydämen sivistys
Puheenjohtaja Björn Wallén, Vapaa sivistystyö ry. Kanteletaiteilija Ida-Elina
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Verkkokurssit
Nämä kurssit toteutetaan vain verkossa. On tärkeää, että
ilmoittautuessasi annat puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Tarvitset nettiyhteyden, kaiuttimet/kuulokkeet kuunteluita varten sekä tietokoneen peruskäyttötaidot. Opettaja lähettää tarkempia ohjeita sähköpostitse
ennen kurssin alkua. Kielten kursseilla ei ole yhteisiä tapaamisia.
120307

Englantia matkalle – verkkokurssi

ma 19.9.–28.11.2022
Leni Huuhtanen
Tunteja 20 sl 45,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022

Opiskele matkailutilanteista selviytymistä verkossa aikaan ja
paikkaan sitoutumatta. Käymme läpi mm. lentokentällä, hotellissa, ravintolassa ja lääkärissä asioimista sekä kulttuuritietoutta. Opettaja julkaisee kerran viikossa monipuolisia tehtäviä, joista saat henkilökohtaista palautetta. Kurssin käytyään
opiskelija osaa käyttää englantia erilaisissa tavallisissa matkailutilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa mm. muodostaa kysymyksiä, kertoa säästä, kuvailla oireitaan. Oppimisalustana Peda.net. Taitotaso A2. Opettajan materiaali.

120308

Kuunnellaan englantia 1
– verkkokurssi

ke 26.10.–30.11.2022
Leni Huuhtanen
Tunteja 8 sl 25,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2022

Kuuntelutehtäviä ja sanastoa verkossa englannin perusteet
hallitseville. Oppimisalustana Peda.net, jossa avautuu viikoittain uusia harjoituksia. Jokaisella viikolla on oma teemansa.
Taitotaso A2-B1.

120309

Kuunnellaan englantia 2
– verkkokurssi

ke 1.2.–15.3.2023
Leni Huuhtanen
Tunteja 8 kl 25,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 25.1.2023

Kuuntelutehtäviä ja sanastoa verkossa englannin perusteet
hallitseville. Eri ohjelma kuin syksyn kurssilla. Oppimisalustana Peda.net, jossa avautuu viikoittain uusia harjoituksia.
Taitotaso A2-B1.

120503

Ranskan kertausta – verkkokurssi

to 22.9.–1.12.2022
Leni Huuhtanen
Tunteja 20 sl 45,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2022

Opiskele ranskaa verkossa aikaan tai paikkaan sitoutumatta.
Kertaamme kielen keskeisiä rakenteita sekä arjen perussanastoa ja tilanteita. Opettaja julkaisee kerran viikossa monipuolisia tehtäviä, joista saat henkilökohtaista palautetta. Kurssin
käytyäsi osaat muodostaa kysymyksiä, taivuttaa verbejä ja olet
kerrannut mm. pronomineja, passé composéta, ruokia ja ainesanoja, itsestäsi ja vapaa-ajasta kertomista sekä harjoituttanut myös kuullunymmärtämistä. Bienvenue!
Kurssialustana Peda.net. Taitotaso A2.

830200

Verkkopuntari painonhallintakurssi,
verkkokurssi

ma 18.00–19.30 12.9.–5.12.2022
Anne Takku
Tunteja 24 sl 45,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Verkkopuntari on ohjelma painonhallinnan ja pysyvien elintapamuutosten tueksi. Pääteemat ovat ravitsemus, liikunta,
voimavarat ja lepo. Verkkopuntarin avulla pyritään pysyviin,
terveyttä ja hyvinvointia edistäviin muutoksiin, joita on realistista toteuttaa myös pidemmällä aikavälillä. Kurssi kestää 12
viikkoa, aloitamme Teams -tapaamisella, sen jälkeen kurssilainen saa joka viikko tehtäviä ja luettavaa kurssialustalle. Ohjaajan kanssa keskustellaan viikoittain kurssialustalla. Kurssitehtäviä voit tehdä silloin, kun sinulle parhaiten sopii, ainoastaan
Teams-tapaamiset toteutetaan yhdessä sovittuna ajankohtana.
Teamsin ja verkkoalustan käyttö on helppoa. Tarvitset sähköpostiosoitteen, nettiyhteyden ja tietokoneen, jossa on mikrofoni ja kamera. Kurssia varten ei tarvitse ladata mitään ohjelmia omalle koneelle. Alkuun pääsemiseksi saat tarvittavat
neuvot ja ohjeet sähköpostilla ja/tai puhelimitse.

Yleissivistävä koulutus ja kirjallisuus
009810

Miesten yhteiskunnallinen opintopiiri

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
ke 14.00–16.15 14.9.–23.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Jyrki Jokinen
Tunteja 30 sl, 33 kl 77,00 € enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Perusajatuksena on tarkastella alustuksen pohjalta kulloin8

kin ajankohtaisia yhteiskunnallisia, mediassa olleita tapahtumia niiden historiallista taustaa vasten. Esimerkkinä on vuoden 2022 alkupuolella alkanut Ukrainan sota ja siihen liittyvä
Suomen turvallisuuspolitiikan muutos ja liityminen Natoon.
Näiden lisäksi esitellään historiaan ja politiikkaan liittyviä uutuuskirjoja. Syksyn 2022 erikoisteemana on Lounais-Hämeen
historia. Vakioaiheena on edelleen leikkimielinen tietovisa.

009811

Eräkurssi

009814

Bridgen alkeiskurssi

Brander-sali, kirjastotalo Wahreninkatu 4
to 17.30–20.00 8.9.–13.10.2022, 14.–23.2.2023
Jouni Palén
Tunteja 19 sl, 6 kl 77,00 € enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022

Lankavärjäämö, muotoiluluokka Wahreninkatu 13
To 17.00–20.15 25.8.–22.9.2022
Timo Halttunen
Tunteja 20 sl 50,00 € enintään 35 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2022

Kurssin aikana opitaan luonnossa liikkumisesta. Kokoontumiset syksyllä:
to 8.9. klo 17.30-20 aloitus Brander-salissa
to 15.9. klo 17-20.15 melotaan Forssasta Salmistonmäelle
Trangia-eväille (jonne voi tulla myös omatoimisesti teitä pitkin)
to 22.9. klo 17.30-20 eläimet, Brander-salissa
to 29.9. klo 17.30-20 patikoidaan Liesjärven kansallispuistossa ja tehdään tulet
to 6.10. klo 17.30-20 käydään kuutamokävelyllä
to 13.10. klo 17-20.15 tutustutaan Saaren kansanpuistossa taivaanilmiöihin.
Keväällä to 16.2. ja to 23.2. tehdään kaksi talviretkeä (kelin
salliessa lumikengillä)

Bridge on korttipeli, jota pelataan parin kanssa toista paria
vastaan. Itse pelaaminen jakaantuu tarjoussarjaan ja tikkipeliin. Tarjoussarjassa pelaajat kertovat kuvakorttiensa määrästä ja eri värien pituuksista. Tietojen pohjalta päätetään, montako tikkiä ja miten - valtin kanssa vai ilman valttia - toinen
pareista pyrkii saamaan. Tikkipelin jälkeen katsotaan, onnistuiko pari keräämään lupaamansa tikkimäärän. Tämän perusteella määräytyy jaosta parille tuleva pistemäärä. Kurssilla selvitetään bridgen alkeet teorian ja harjoitusten avulla. Jollet ole
aikaisemmin pelannut bridgeä, pääset pelaamaan ensimmäiset pelit. Parit sovitaan kunkin kurssipäivän alussa.

009812

Erätauko-keskusteluryhmä

Toimipaikka avoin
to 18.15–20.30 26.1.–20.4.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 15 kl 25,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2023

Perehdytään Erätauko-keskustelutapaan ja keskustellaan vaihtuvista aiheista ryhmässä. Erätauko on menetelmä rakentavaan keskusteluun aiheesta kuin aiheesta. Erätauko-keskustelu auttaa paremmin ymmärtämään itseä, muita ja maailmaa,
kunkin keskustelijan omien kokemusten kautta. Tule mukaan
Erätauko-keskusteluihin herättelemään ajatuksia.
Kokoontumiset joka kolmas torstai 26.1., 16.2., 9.3., 30.3. ja
20.4. klo 18.15-20.30 Tammelan keskustassa. Tarkempi paikka täsmentyy vuoden 2023 alussa – ilmoittautuneille tulee
infoa ennen ensimmäistä kokoontumista.

009813

Tammela 600 ja Forssa 100
– kurkistus historiaan

ke 17.30–19.00 19.4.–10.5.2023
Tunteja 8 kl 20,00 € enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.4.2023

Kurssilla tutustutaan Tammelan ja Forssan historiaan luentojen ja kävelykierrosten avulla. Kurssin vetäjinä toimivat alueen
auktorisoidut oppaat.
ke 19.4. Luento Tammelan historiasta Tammelan kunnantalon valtuustosalissa
ke 26.4. Luento Forssan synnystä Brander-salissa ja kävelykierros Kehräämöalueella tarkastellen alueen historiaa ja nykypäivää
ke 3.5. Molettimestarin jalanjäljillä: Kävelykierros, jonka aikana tarkastellaan Kehräämön ja Kutomon väliin asettuvaa
kaupunkikeskustaa v. 1926 Forssan tehtaille molettimestariksi saapuneen Ernst Paul Lehmannin silmälasien läpi. Lähtö
Forssan torilta.
ke 10.5. Rakennettu Forssa – punatiiltä, puistoja ja betonia:
Kävelykierros, jossa tutustutaan rakennettuun Forssaan ja 6070 lukujen murroksiin kaupunkikuvassa. Lähtö Kehräämöltä.

130100

Sukututkimusta Tammelassa

Manttaali Forssantie 136
ma 14.00–16.15 26.9.–28.11.2022, 16.1.–27.3.2023
Erkki Tiensuu
Tunteja 27 sl, 30 kl 66,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2022

Saat henkilökohtaista opastusta sukututkimuksen tekemiseen. Tuo myös omat sukututkimuksesi muiden nähtäville,
niin saamme yhdessä hyvän kuvan Tammelan suvuista. Erkki
Tiensuu 050 3523 176.

130200

Etälukupiiri

Teams-kokoontuminen
ma 17.30–19.00 5.9.–12.12.2022, 16.1.–8.5.2023
Noora Oluikpe
Tunteja 8 sl, 10 kl 40,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022

Luetaan yhdessä maailma paremmaksi ja kokoonnutaan keskustelemaan valituista kirjoista. Syksyn ensimmäisenä kirjana
ma 5.9. on Meri Valkaman ”Sinun, Margot”. Kokoontumiset:
syksy 5.9., 3.10.,7.11. ja 5.12. kevät 16.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 24.4.
Opetus tapahtuu Teams-sovelluksen kautta. Muista antaa sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi!

130201

Kirjoitetaan Galleriassa

Forssan Museo / Galleria Moletti Wahreninkatu 12
la 12.30–14.00 17.9.–29.10.2022
Arja Saarinen
Tunteja 6 sl 25,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022

Kirjoitatko mielelläsi, mutta kaipaat uusia näkökulmia ja inspiraatiota? Tule kirjoittamaan taidenäyttelyyn! Teemme lyhyitä kirjoitusharjoituksia taideteosten innostamina, luemme
kirjoitukset ja keskustelemme niistä. Kurssi sopii kaikentasoisille ja -ikäisille kirjoittajille. Omat kirjoitusvälineet mukaan!
Kokoontumiset: 17.9., 8.10. ja 29.10.
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Digikoulutus

Opetushallituksen tukema,
maksuton koulutus

Wahren-opisto järjestää lukuvuoden aikana Forssassa ja Tammelassa digihelppejä, joihin voi tulla paikalle oman laitteen
kanssa kysymään neuvoa laitteen sekä ohjelmien käytöstä.

Digihelppi
14.9.-23.11.2022 ja 11.1.-22.3.2023
Forssan kirjastolla ke klo 11.00-13.00
Tammelan kirjastolla ke klo 13.30-15.30

Senioreiden digikoulutus
on tarkoitettu seniori-ikäisille, joilla ei ole juurikaan kokemusta älylaitteen/tietokoneen käytöstä. Kurssilla käytetään ja opetellaan
oman laitteen, kuten kännykän, tabletin tai läppärin käyttöä. Kurssikerraksi on mahdollista lainata tabletti. Ilmoittautuminen Wahren-opiston toimistoon p. 03 4141 5390 tai netissä.
Forssa, Brander-sali, kirjastotalo Wahreninkatu 4
8.9.–13.10.2022
Jarkko Lindholm
Tunteja 12 sl enintään 6 osallistujaa / koulutus
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022

Tammela, Tammelan kirjasto Hakkapeliitantie 2
9.9.–14.10.2022
Jarkko Lindholm
Tunteja 12 sl enintään 6 osallistujaa / koulutus
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022

340100 Senioreiden digikoulutus
to klo 9.00-10.30
340101 Senioreiden digikoulutus
to klo 11.00-12:30
340102 Senioreiden digikoulutus
to klo 13.00 -14.30
340103 Senioreiden digikoulutus
to klo 15.00-16.30

340104 Senioreiden digikoulutus
pe klo 9.00-10.30, Tammela
340105 Senioreiden digikoulutus
pe klo 11.00-12.30, Tammela
340106 Senioreiden digikoulutus
pe klo 13.00-14.30, Tammela

Näyttämötaiteet
110209

Film stars

Toimipaikka avoin
la 10.00–15.00 25.3.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 6 kl 20,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 18.3.2023

Haluatko oppia näyttelemään kameran edessä? Opettelemme
erilaisia tapoja näytellä luontevasti erilaisissa rooleissa, keskustelemme siitä miten erilaisiin rooleihin voi löytää tiensä ja
teemme kurssilla self-tapet. Voit olla teatteritaiteen perusopetuksen oppilas tai muuten näyttelemisestä kiinnostunut. Kurssi on tarkoitettu yli 13-vuotiaille, yläikärajaa ei ole. Paikka infotaan osallistujille lähempänä toteutumisajankohtaa.

110210

Improa lauantaisin (2 op)

Teatteritalo Torikatu 8
la 11.00–14.00 12.11.–10.12.2022, 14.1.–22.4.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 12 sl, 20 kl 45,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.11.2022
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Sinulle, jolla on kokemusta näyttelemisestä tai jos olet rohkea heittäytyjä tai haluat tulla rohkeammaksi. Ei haittaa, vaikka olisit jo vanha tekijäkin improvisoinnin saralla. Ryhmässä
saat lisäkokemusta omiin ideoihin uskomisesta ja niiden jalostamisesta, toisten ideoiden kuuntelemisesta ja hyväksymisestä, oman itseluottamuksen karttumisesta itsekritiikin vähenemisen myötä. Improvisaatio on hetkessä syntyvää taidetta,
läsnäoloa ja heittäytymistä esiintymistilanteeseen niin näyttämöllä kuin arjessakin. Ryhmän opettaja on toiminut improvisaatioteatteri Neljäs Seinä näyttelijänä ja kouluttajana vuodesta 2008. Kurssipäivät 2022 syyskaudella 12.11., 26.11. ja
10.12. Kurssipäivät 2023 kevätkaudella 14.1., 28.1., 11.2., 18.3.
ja 22.4.
Kurssilla on mahdollisuus suorittaa 2 opintopistettä, jotka viedään Oma Opintopolku -palveluun. Opintopisteiden saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja itsenäistä työskentelyä kurssin alussa sovitulla tavalla. Itsenäisen työskentelyn osuus on 22 tuntia. Arviointi suoritetaan maininnalla hyväksytty/hylätty vain opintopisteet haluaville. Kurssi soveltuu kaikille improsta kiinnostuneille.

Taiteen perusopetus lapsille
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Teatteritaiteen perusopetus
Pieni teatterikoulu
Wahren-opistolla annetaan teatteritaiteen perusopetusta Forssassa sekä Tammelassa. Lapsen on mahdollista aloittaa opiskelu jo heti ala-asteikäisenä tai halutessaan mukaan voi hypätä
vasta myöhemminkin. Jokaiselle räätälöidään oma polku, jotta yleinen oppimäärä vuosien saatossa saavutettaisiin. Opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Oppilas tutustuu teatterin eri osa-alueisiin sekä saa kokemuksia esitysten valmistusprosessista sekä esiintymisestä.
Pieni Teatterikoulu tarjoaa kiinnostavia esityksiä oppilaiden kotiväen lisäksi myös alueen lapsille ja nuorille. Jokainen
ryhmä pyrkii valmistamaan jossain vaiheessa kauttaan esityksen - aluksi vain kotiväelle, mutta kokemuksen karttuessa
myös kaikelle kansalle.
Pidämme maanantaina 5.9.2022 alkaen klo18.00 huoltajille avoimen illan, jossa voi tulla tutustumaan teatterikoulun tiloihin ja opettajaan sekä kuulemaan vanhempainyhdistyksen toiminnasta. Tervetuloa!

Pienen teatterikoulun
vanhempainyhdistys ry
Oppilaiden huoltajat voivat halutessaan liittyä vanhempainyhdistykseen, jonka tehtävänä on tukea Pienen Teatterin toimintaa. Yhdistyksellä ei ole jäsenmaksuja, eikä sen toiminnalla ole
tarkoitus rasittaa huoltajia, mutta toivomme myös hallituksen
jäseniksi jokaisesta ryhmästä jonkun edustajan.
Yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus on toimia Pientä Teatteria edustavana tahona julkishallinnon suuntaan, hankkia
avustuksia ja vastata eri ryhmien pääsylipputulojen tasapuolisesta käytöstä. Vanhempainyhdistys pyrkii mm. toteuttamaan
yhteisiä teatteriretkiä.
Kirsi Lindholm
Kulttuurisuunnittelija, toimittaja
050-563 5508, 03-4141 5018
www.forssatv.ﬁ

110201

Uusi teatteriryhmä 7-9 -vuotiaille

Teatteritaiteen perusopetuksen jatkava ryhmä 7-10 -vuotiaille. Timantteihin mahtuu mukaan myös pari uutta.

110203

Tammelan anonyymit

Auran Pirtti Kirkkoahteentie 5
pe 16.00–17.30 26.8.–16.12.2022, 19.1.–21.4.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 32 sl, 24 kl 91,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2022

Teatteritaiteen perusopetuksen jatkava ryhmä yli 10-vuotiaille, johon mahtuu myös uusia mukaan. Teatteriharrastus sopii
niin ujoille kuin rohkeillekin. Sen avulla opitaan vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisua. Harjoittelemme näyttelemistä ja valmistamme esityksen.

110204

Lumottu Tuuli

Teatteritalo Torikatu 8
to 16.15–17.45 25.8.–15.12.2022, 19.1.–21.4.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 32 sl, 24 kl 91,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2022

Teatteritaiteen perusopetuksen jatkava ryhmä yli 10-vuotiaille.

110205

Taikamaailma

Teatteritalo Torikatu 8
ma 15.45–18.00 22.8.–12.12.2022, 23.1.–24.4.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 48 sl, 36 kl 109,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2022

Teatteritaiteen perusopetuksen jatkava ryhmä yli 10 -vuotiaille. Varapaikkojen tiedustelut opettajalta kirsi.lindholm@edu.
forssa.ﬁ

110206

Karuselli

Teatteritalo Torikatu 8
to 14.30–16.00 25.8.–15.12.2022, 26.1.–20.4.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 32 sl, 24 kl 91,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2022

Teatteritalo Torikatu 8
ke 16.00–18.15 24.8.–14.12.2022, 25.1.–19.4.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 48 sl, 36 kl 109,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022

Teatteritaiteen perusopetuksen uusi ryhmä 7-9 -vuotiaille. Teatteriharrastus sopii niin ujoille kuin rohkeillekin. Sen avulla
opitaan vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisua. Harjoittelemme
näyttelemistä leikin varjolla ja teemme pieniä esityksiä.

Teatteritaiteen perusopetuksen jatkava ryhmä (13-18 -vuotiaille), johon otetaan myös uusia valmistuneiden paikoille.
Mahdolliset tiedustelut opettajalta kirsi.lindholm@edu.forssa.ﬁ

110202

110207

Timantit

Teatteritalo Torikatu 8
ti 14.30–16.00 16.8.–13.12.2022, 24.1.–18.4.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 32 sl, 24 kl 91,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2022
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Elkut

Teatteritalo Torikatu 8
ti 16.00–18.15 16.8.–13.12.2022, 24.1.–18.4.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 48 sl, 36 kl 109,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2022

Teatteritaiteen perusopetuksen jatkava ryhmä yli 12-vuotiaille. Valmistamme modernisoidun Punahilkka -näytelmän. Kysy mahdollisia paikkoja opettajalta kirsi.lindholm@edu.forssa.ﬁ

110208

Musiikkiteatteria yhdessä

la-su 11.3.-12.3.2023 ja esitykset viikolla 16. Mukaan voi ilmoittautua noin 13-20 -vuotiaat teatteritaiteen perusopinnot
suorittaneet tai parhaillaan teatteriryhmässä opiskelevat nuoret. Mikäli et ole aiemmin ollut mukana tekemässä teatteria,
niin olethan yhteydessä opettajaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdolliset lisätiedustelut opettajalta:
kirsi.lindholm@edu.forssa.ﬁ

Teatteritalo Torikatu 8
ma 18.15–20.30 12.9.–12.12.2022, 17.1.–24.4.2023
Kirsi Lindholm
Tunteja 36 sl, 58 kl 109,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2022

Taiteen perusopetusryhmien yhteistyö. Käsikirjoitamme ja
esitämme näytelmän, joka saa ensi-iltansa huhtikuussa 2023
Forssan Teatterin isolla näyttämöllä. Teemme yhteistyötä musiikin-, käsityön- ja kuvaamataidon TPO ryhmien sekä Forssan teatteriyhdistyksen kanssa. Harjoitukset maanantaisin +

Käsityön taiteen perusopetus
Pieni käsityökoulu
Pienessä käsityökoulussa suunnitellaan ja valmistetaan
erilaisia käsitöitä ja opitaan monipuolisesti monenlaisia
kädentaitoja. Keskeistä on käsillä tekemisen ilo, innostus ja luovaan työskentelyyn kannustaminen. Opintojen
pitkäaikaisena tavoitteena on innostaa oppilasta käsityöhön, kulttuurin ja muotoilun elinikäiseen harrastamiseen.
Opinnot voi aloittaa 7-vuotiaana ja opinnot kestävät
noin kuusi vuotta.
Opetus on tavoitteellista, tasolta toiseen etenevää.
Opiskelusta saa myös todistuksen, jota voi hyödyntää
myöhemmin opinnoissa! Ks. opetussuunnitelma opiston kotisivuilla.
Mitä pienessä käsityökoulussa sitten tehdään? Siellä
mm. ommellaan, kudotaan, värjätään, solmeillaan, muotoillaan, huovutetaan, rakennellaan ja keksitään kaikkea
uutta. Haetaan myös yhteyksiä tieteen ja taiteen maailmaan ja oivalletaan uutta.
Joka toinen vuosi pyritään aloittamaan uusi ryhmä.
Muutamia oppilaita voidaan ottaa tämän lukuvuoden
vanhoihin ryhmiin mukaan. Kysy rohkeasti lisätietoja
tai jätä yhteystiedot ilmoittautumalla varapaikalle.
Instagram: wahrenopisto_taitoaineet
Seuraa meitä myös Facebookissa!

110400

Käsityö ja muotoilu 1
(7-8 -vuotiaat)

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
ke 15.00–16.30 7.9.–7.12.2022, 11.1.–19.4.2023
Tiina Viberg
Tunteja 26 sl, 28 kl 66,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022

Uusi ryhmä aloittaa opiskelut käsityön ja muotoilun kiehtovien tehtävien parissa. Opetusta ei ole syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9. Materiaalimaksu 25€ syksy ja 25€ kevät.

110401

Käsityö ja muotoilu 3
(9-10 -vuotiaat)

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
ke 16.45–18.15 7.9.–7.12.2022, 11.1.–19.4.2023
Tiina Viberg
Tunteja 26 sl, 28 kl 66,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022

Opintoja jatketaan käsityön ja muotoilun mukavien tehtävien
parissa. Ryhmä on toisen vuoden opinnoissa. Opetusta ei ole
syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9. Materiaalimaksu 25
€ syksy ja 25 € kevät. Vapaita paikkoja kannattaa kysyä!

110402

Käsityön teemaopinnot
(n. 12-18 -vuotiaat)

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
pe 16.00–18.15 9.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023
Tiina Viberg
Tunteja 36 sl, 42 kl 88,00 € enintään 12 osallistujaa

Jatkavassa ryhmässä on käsityön perusteita ja teemaopintoja
opiskelevia. Materiaalimaksu 30 € syksy ja 30 € kevät. Opetusta ei ole syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9. Vapaita
paikkoja kannattaa kysyä!
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Taide- ja taitoaineet
110301

Maalaus, päivä

110304

Väreistä voimaa

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs. Wahreninkatu 13
ti 12.30–14.45 13.9.–15.11.2022, 10.1.–21.3.2023
Niina Laitonen
Tunteja 27 sl, 30 kl 66,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs. Wahreninkatu 13
la 10.00–15.00 5.11.2022
Tiina Leppämäki
Tunteja 6 sl 20,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2022

Tule mukaan maalaamaan itse valitsemallasi tekniikalla sekä
omilla tai opettajan antamilla aiheilla. Aiempaa kokemusta ei
tarvita. Vaihtoehtoja ovat pastellit, akvarellit eli vesivärit, akryylimaalit tai öljyvärit. Varaathan kurssille jotkin näistä maaleista, akvarellipaperia (tai öljymaalaukseen maalauspohjan)
ja siveltimen. Ensimmäisellä kerralla käymme vasta-alkajien
kanssa läpi heidän valitsemiaan tekniikoita.

Lisää väriä elämään? Värejä on kaikkialla, mutta mitä ne meille oikeastaan kertovat ja miten värejä voi käyttää apuna itseilmaisussa. Kurssilla kertaamme värioppia ja kerromme eri värien vaikutuksesta ihmiselle taiteessa, viestinnässä ja elämässä ylipäänsä. Löydämme uusia keinoja käyttää värejä ja väriyhdistelmiä tehokeinona kuvataiteessa. Maalaamme kurssilla
aiheeseen liittyvän teoksen ja teemme myös muita väriharjoituksia. Sopii niin harrastajille kuin ensikertalaisille kuvataiteesta ja väreistä kiinnostuneille. Omat tarvikkeet ja materiaalit mukaan. Opettaja lähettää infokirjeen sähköpostitse ennen kurssin alkua.

110302

Maalauskimara – tekniikat tutuiksi

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs. Wahreninkatu 13
ti 18.00–20.15 13.9.–15.11.2022
Niina Laitonen
Tunteja 27 sl 35,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

110305

Rentoa maalausta

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs. Wahreninkatu 13
ti 18.00–20.15 22.11.–13.12.2022, 28.3.–25.4.2023
Tiina Leppämäki
Tunteja 9 sl, 15 kl 35,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 15.11.2022

Kurssi koostuu useasta erillisestä ”lyhytkurssista”. • Akryylimaalaus tekniikkana sekä omatekoinen maalauspohja:
Käymme tarkemmin kyseistä tekniikkaa läpi ja valmistamme
kurssin aikana oman pienen maalauspohjan jolle teos syntyy.
• Vesivärimaalaus tekniikkana: Kurssin aikana käymme kuiva ja märkätekniikkaa lävitse ja opimme, kuinka akvarellipaperi pingotetaan. • Pastellimaalaus: Tutustumme tekniikkaan
ja opimme miten pastellia voi hyödyntää itsenäisenä tekniikkana tai muiden tekniikoiden rinnalla. • Vesiliukoiset öljyvärit sekä omatekoinen maalauspohja: Käymme tarkemmin
kyseistä tekniikkaa läpi ja valmistamme kurssin aikana pienen
maalauspohjan jolle teos syntyy (akryyli ja öljy!!).

Tekeekö mielesi maalata jotain, mutta et oikein saa aloitettua?
Tervetuloa rentoon maalauksen. Voimme etsiä yhdessä sinulle
sopivan aiheen tai aloittaa omasta aiheestasi. Saat apua tekniikassa ja oman ilmaisun löytymisessä. Voit olla vasta-alkaja tai
pitkään harrastanut, jokainen saa yksilöllistä ohjausta ja lisäksi yleisiä vinkkejä. Akvarelli, akryyli, öljy tai pastelli, omat tarvikkeet ja materiaalit mukaan. Opettaja lähettää infokirjeen
sähköpostitse ennen kurssin alkua.

110303

110306

Vapauta luovuus

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs. Wahreninkatu 13
la 10.00–15.00 29.10.2022
Tiina Leppämäki
Tunteja 6 sl 20,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2022

Haluatko lisätä luovuuttasi kuvataiteessa? Luovuus jumiutuu
helposti odotusten, suorittamisen ja itsekritiikin paineessa.
Kurssilla teemme luovuutta avaavia harjoituksia, jotka tukevat
itseilmaisua kokonaisuudessaan. Keskustelemme luovuuden
merkityksestä ja osuudesta taiteen tekemisessä sekä maalaamme teoksen hälventäen luovuuden lukkoja. Sopii niin harrastajille kuin ensikertalaisille kuvataiteesta ja luovuudesta kiinnostuneille. Omat tarvikkeet ja materiaalit mukaan. Opettaja
lähettää infokirjeen sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Erityistä tukea tarvitsevien
taideryhmä

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
joka toinen ma 18.00–19.30 12.9.– 7.11.2022, 23.1.–20.3.2023
Sanna Savonmäki
Tunteja 10 sl, 10 kl 65,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Tule taiteilemaan yhdessä luoden! Erilaisia kädentaidon tekniikoita Sannan opastuksella käyttäen mm. maaleja ja niin
pehmeitä kuin koviakin materiaaleja. Materiaalit kuuluvat
kurssin hintaan. Jos osallistujalla on henkilökohtainen avustaja, on hän tervetullut mukaan avuksi.

110307

Graﬁikan alkeet

Lankavärjäämö 1.krs, Graﬁikan paja Wahreninkatu 13
la 10.00–15.00 8.–22.10.2022
Outi Rämö
Tunteja 15 sl 58,00 € enintään 10 osallistujaa
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Kurssin aikana tutustutaan metalligraﬁikkaan. Opimme kuivaneula-, etsaus- ja akvatintatekniikan alkeita. Materiaalit (33
e) graﬁikanpajalta, sisältyvät kurssimaksuun.

110308

Maalauskimara - kokeile ja innostu

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs. Wahreninkatu 13
ti 18.00–20.15 10.1.–21.3.2023
Niina Laitonen
Tunteja 30 kl 45,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2023

Kurssi koostuu useasta erillisestä ”lyhytkurssista”. • Maisema:
Miten teos muuttuu, kun tekniikka vaihtuu? • Roiskemaalaus: Valmistamme teoksen roiskimalla, sapluuna ja kollaasitekniikkaa hyödyntäen. • Arkinen kukka-asetelma uudella tavalla toteutettuna. • Sekatekniikka/Mixed media: Mitä tekniikoita voi yhdistää ja missä järjestyksessä.

110309

Posliininmaalaus

Lankavärjäämö, muotoiluluokka Wahreninkatu 13
joka toinen ma 18.00–21.00 5.9.–21.11.2022, 9.1.–27.3.2023
Natalia Nurmi
Tunteja 24 sl, 24 kl 96,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022

Kurssilla opit koristelemaan valkoposliinia koriste- ja käyttöesineiksi monin eri tekniikoin. Soveltuu niin aloittelijoille
kuin jo pidempään alaa harrastaneille. Polttomaksu sisältyy
kurssihintaan. Syksy: 5.9., 19.9., 3.10., 24.10., 7.11., 21.11. Kevät: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3.

110310

Susikkaan posliininmaalaus

Susikkaan kylätalo Susikkaantie
joka toinen ma 18.00–21.00 12.9.–28.11.2022, 16.1.–3.4.2023
Natalia Nurmi
Tunteja 24 sl, 24 kl 96,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Kurssilla opit koristelemaan valkoposliinia koriste- ja käyttöesineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin teeman sovimme yhdessä kurssin alussa. Soveltuu niin aloittelijoille kuin jo pidempään alaa harrastaneille. Polttomaksu sisältyy kurssihintaan. Kurssipäivät: Syksy: 12.9., 26.9., 10.10., 31.10., 14.11.,
28.11. Kevät: 16.1., 30.1., 13.2., 6.3., 20.3. ja 3.4.

110311

Kalligraﬁa

Lankavärjäämö, muotoiluluokka Wahreninkatu 13
ke 17.30–19.00 14.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Vivian Majevski
Tunteja 22 sl, 22 kl 55,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Kalligraﬁa on kauniisti kirjoittamista ja kirjaimilla leikkimistä, jonka tarkoituksena on kehittää viivan hallinta- ja sommittelutaitoja. Meditatiivinen harrastus, jossa kiire häviää.

110312

Hopeaketjun valmistus
(alkeis- ja jatkokurssi)

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
to 17.00–19.15 29.9.–8.12.2022
Helena Ponkala
Tunteja 30 sl 50,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2022

Kurssilla opitaan valmistamaan ns. avolenkkitekniikalla erilaisia ketjukoruja. Opit kierteyttämään ja sahaamaan eri vahvuisista hopea- ja tompakkilangoista lenkkejä ja punomaan
niistä kaula- ja ranneketjuja sekä amuletteja, riipuksia ym. koruja. Opit yhdistämään työhösi erilaisia helmiä ja korukiviä
sekä viimeistelemään korut kiillotusrummussa. Kurssilla edetään omien valmiuksien mukaan. Ketjunpunosmallien laaja
valikoima sisältää vaikeusasteeltaan eritasoisia punoksia, joista voit valita itsellesi sopivia ja soveltaa niitä omien korujen
suunnittelussa ja valmistuksessa. Kurssilla ei tehdä turvallisuussyistä juotoksia eikä sulatuksia. Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille.

110313

Hopeaketjun valmistus
(alkeis- ja jatkokurssi), kevät

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
to 17.00–19.15 12.1.–23.3.2023
Helena Ponkala
Tunteja 30 kl 50,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.1.2023

ks. kurssi 110312

110314

Koruja tinalankapunoksesta

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1 Wahreninkatu 11
to 17.00–20.00 8.–22.9.2022
Helena Ponkala
Tunteja 12 sl 25,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022

Kurssilla opit valmistamaan saamenkäsitöistä tutusta tinalankapunoksesta ja poronnahasta erilaisia ranne-, kaula- ja korvakoruja. Hopeanhohtoiset tinalankakorut ovat nikkelittömiä, käytössä miellyttävän kevyitä ja lämpimiä. Kurssilla ensikertalaiset aloittavat perusrannekkeen valmistuksesta. Alkeet
jo osaavien kanssa opetellaan vaativampia palmikointimalleja
ja valmistetaan yksilöllisiä koruja yhdistämällä työhön esim.
helmiä, nauhoja ja nyörejä. Kurssilla voit käyttää omia materiaaleja tai ostaa opettajalta. Kurssilla tutustutaan myös poronsarvinappien valmistukseen. Aikaisempaa osaamista ei tarvita.

110315

Nahkatyöt

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
la 10.00–16.30, Su 9.00–15.30 1.–2.10.2022
Amo Annika Härkönen
Tunteja 16 sl 45,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2022

Perinteisellä käsinompelutekniikalla valmistetaan paksusta
valjasnahasta esim. laadukas nahkavyö. Aloittelijat aloittavat
yhteisellä pienellä työllä, mikä valmistetaan yhdessä opettajan
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kanssa vaihe vaiheelta. Yhden viikonlopun aikana ehtii lisäksi tekemään vaikkapa pieniä valjastöitä hevosille, koiralle pannan tai remmin, punotun rannekorun tai nahkakannet muistiviholle. Omia työtoiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Työvälineet saa lainaksi ja materiaalit voi ostaa opettajalta. Kurssia koskevat tiedustelut suoraan opettajalta:
050 541 6941. Mallitöitä voi käydä katsomassa:
www.nahkamaakari.com

110316

Kirjansidonta

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs. Wahreninkatu 13
pe 18.00–21.00, la 9.30–15.15, su 9.30–15.15 13.–29.1.2023
Tiina Raumolin
Tunteja 32 kl 50,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.2023

Kirjansidonnassa opitaan sidonnan perusasiat ja erilaisten
työvälineiden käyttöä. Aloittelija oppii peruskirjan valmistuksen ja jatkajat etenevät omien valmiuksiensa mukaan. Tutustutaan myös paperin/nahan värjäykseen ja kuviointiin sekä
uutena tekniikkana kurssilla öljyväreillä paperin marmorointiin. Sopii alkajille ja jatkajille. Infokirje lähetetään opiskelijoille sähköpostitse ennen kurssin alkua. Perustyökalut noin
25 €. Kurssipäivät pe 13.1. klo 18-21, la-su 14.-15.1. sekä la-su
28.-29.1. klo 9.30-15.15.

110317

Lampunvarjostinkurssi

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
su 10.00–12.30 9.10.–27.11.2022
Tuija Kurikka
Tunteja 18 sl 35,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2022

Opitaan perinteinen lampunvarjostintekniikka. Varjostin ommellaan käsin metallikehikon päälle pingottaen. Ota mukaan
ensimmäisellä kerralla vanhoja kehikoita/valaisimia, jos niitä
on. Materiaaleista tehdään tarvittaessa yhteistilaus. Kurssikerrat 9.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11. ja 27.11.

110318

Morontossut

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
to 18.00–19.00, La 10.00–16.30 13.–22.4.2023
Titi Lillqvist
Tunteja 9 kl 25,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.4.2023

Morontossu on kangassuikaleista lestin päälle punottu tuohivirsumainen tossu, forssalainen erikoisuus. Kurssilla tutustutaan lyhyesti morontossun forssalaiseen historiaan ja tehdään
tossupari aikuisen tai lapsen koossa. Ennakkokokoontumisessa to 13.4. klo 18-19 jaetaan lestikoot ja sovitaan materiaaleista. Materiaalimaksu on n.10 € koosta riippuen.

Opiskelu kannattaa aina!
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110319

Kierrätyskoru vanhoista astioista

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
la 10.00–15.00, Su 10.00–15.00 15.–16.4.2023
Tiina Raumolin
Tunteja 12 kl 35,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.4.2022

Korukurssilla opitaan vanhoista rikkinäisistä astioista muotoilemaan pihtien ja hiontalaitteen avulla kaulakoru, sormus
tai rintaneula ja viimeistelemään työ. Opiskelijoille lähetetään
ennen kurssin alkua infokirje tarvittavista materiaaleista sähköpostilla.

110320

Seniorikäsityöt

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
joka toinen viikko
ke 12.00–14.30 14.9.–23.11.2022, 11.1.–22.3.2023
Tuija Kurikka
Tunteja 18 sl, 18 kl 45,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Kurssilla tehdään käsitöitä osallistujien toiveiden mukaan.
Neulotaan, virkataan, ommellaan, askarrellaan, tehdään
mosaiikkitöitä jne. mukavan seurustelun lomassa itselle, lahjaksi tai hyväntekeväisyyteen.

Keramiikka ja lasi
110321

Keramiikan perusteet (2 op)

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
to 17.45–20.00 8.9.–1.12.2022
Minna Kemppi
Tunteja 36 sl 60,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022

Kurssilla tutustut keramiikan käsinrakennustekniikoihin, joiden avulla opit suunnittelemaan ja valmistamaan omia esineitä valitsemasi tekniikka huomioiden. Valmis esine voi olla esim. kulho tai veistos. Lisäksi opit viimeistelemään ja koristelemaan valmistamasi tuotteen keramiikan materiaaleilla.
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille tai vain vähän keramiikkaa tehneille.
Kurssilla on mahdollisuus suorittaa 2 opintopistettä, jotka viedään Oma Opintopolku -palveluun. Opintopisteiden saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja itsenäistä työskentelyä kurssin alussa sovitulla tavalla. Itsenäisen työskentelyn osuus on 18 tuntia. Arviointi suoritetaan maininnalla hyväksytty/hylätty vain opintopisteet haluaville. Kurssi soveltuu kaikille keramiikasta kiinnostuneille.

110322

Keramiikkaa päivällä

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
ma 12.00–14.15 12.9.–21.11.2022, 16.1.–27.3.2023
Minna Kemppi
Tunteja 30 sl, 30 kl 107,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Kurssilla opit monipuolisesti keramiikan tekniikoita, kuten
muottien käyttöä, dreijausta ja käsinrakennusta oman mie-

lenkiintosi mukaan. Lisäksi opit viimeistelemään työn keramiikan materiaaleilla käyttämällä mm. alilasitteita, oksideita
ja erilaisia lasitteita. Kurssimaksuun sisältyy polttomaksu rajoitetusti.

110323

Keramiikkaa illalla

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
ti 18.00–20.15 13.9.–22.11.2022, 17.1.–28.3.2023
Minna Kemppi
Tunteja 30 sl, 30 kl 107,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Kurssilla opit monipuolisesti keramiikan tekniikoita, kuten
muottien käyttöä, dreijausta ja käsinrakennusta oman mielenkiintosi mukaan. Lisäksi opit viimeistelemään työn keramiikan materiaaleilla käyttämällä mm. alilasitteita, oksideita
ja erilaisia lasitteita. Kurssimaksuun sisältyy polttomaksu rajoitetusti.

110324

Keramiikkalauantai, kevät

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
la 11.00–16.30, la 12.00–15.00 29.4.–13.5.2023
Minna Kemppi
Tunteja 11 kl 40,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 24.3.2023

Lauantain keramiikkapajalla pääset uppoutumaan savityöskentelyyn. Opettaja antaa tehtävän työpajalle, mutta voit halutessasi toteuttaa myös omia toiveitasi keramiikan tekemisessä.
Kurssilla opit keramiikan perusasiat: saven käsittelyn, tekniikat ja työn viimeistelyn. Työt viimeistellään keramiikan materiaaleilla ja lasitetaan. Materiaalit kuuluvat rajoitetusti kurssin
hintaan. Kurssiajat: la 29.4. klo 11-16.30 ja la 13.5. klo 12-15.

110327

Raku

keilemaan lasin kanssa työskentelyä. Opit suunnittelemaan
ja valmistamaan pieniä lasinsulatustöitä, esimerkiksi koruja.
Materiaalit kuuluvat rajoitetusti kurssin hintaan.

110329

Tiffany-lasityöt, perus

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
ke 18.00–20.15 14.9.–16.11.2022
Anni Paulin
Tunteja 27 sl 45,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Opitaan lasityön perustekniikat, tutustutaan käytettäviin materiaaleihin ja työvälineisiin. Kurssilla ehdit valmistaa tasotyön, valaisimen, tai voit perehtyä mosaiikin saloihin. Tarvikkeita voi ostaa kurssipaikalla. Ensimmäisellä kerralla tehdään
materiaalitilaus. Ota muistiinpanovälineet mukaan.

110330

Tiffany-lasityöt, jatko, kevät

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
pe 17.00–18.30, la 10.00–16.00, su 10.00–16.00 10.3.–1.4.2023
Anni Paulin
Tunteja 32 kl 50,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.3.2023

Kurssi on tarkoitettu perustaidot osaaville. Kurssilla valmistetaan tasotyö, valaisin, lyhty tai mosaiikkityö. Tarvikkeita voi
ostaa kurssipaikalta. Ensimmäisellä kerralla tehdään materiaalitilaus. Kurssipäivät pe 10.3. klo 17.00-18.30, la-su 18-19.3.
klo 10-16, la 25.3 klo 10-16, pe 31.3. klo 18.00-20.15 ja la 1.4.
klo 10-15.

Valokuvaus
110332

Kuvataan kännykällä, syksy

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
pe 17.30–20.45, pe 17.30–19.45, la 10.00–17.00 9.–24.9.2022
Hanna Viljanen
Tunteja 15 sl 45,00 € enintään 8 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2022

Studio Kati Länsikylä Wahreninkatu 11 H
ke 17.30–19.45 5.–26.10.2022
Kati Länsikylä
Tunteja 9 sl 25,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 28.9.2022

Rakukurssilla valmistetaan karkeasta kivitavarasavesta esineitä, jotka viimeistellään uniikin lopputuloksen antavalla rakupoltolla. Kurssi sopii sekä aloitteleville keramiikan tekijöille, että keramiikkaa pidempään harrastaneille. Materiaali- ja
polttomaksu on 25 €. Kurssipäivät: pe 9.9. klo 17.30-20.45 ja
pe 23.9. klo 17.30-19.45 Wahren-opiston keramiikkasalissa
sekä la 24.9. klo 10-17 Rakuttaren Pajalla (Kaukjärventie 282284, 31300 Tammela)

Kurssin aikana opit, miten otat kännykällä ﬂat lay -asetelmakuvia, mustavalkohenkilökuvia ja miten käytät efektejä valokuvissa.

110328

Lasinsulatuslauantai

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
la 11.00–14.00 1.10.2022
Minna Kemppi
Tunteja 4 sl 30,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2022

110333

Kuvataan kännykällä, kevät

Studio Kati Länsikylä Wahreninkatu 11 H
ti 17.30–19.45 4.–11.4.2023
Kati Länsikylä
Tunteja 6 kl 25,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 28.3.2023

Ks. Kuvataan kännykällä 110332.

Lyhytkurssilla opit perusasioita lasinsulatuksesta ja pääset ko17

110334

Järjestelmäkamera tutuksi, syksy

MYYNTI JA HUOLTO KAIKKI MERKIT!

Studio Kati Länsikylä Wahreninkatu 11 H
ma 17.00–19.15, Pe 17.00–19.15 14.–24.10.2022
Kati Länsikylä
Tunteja 6 sl 25,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.10.2022

Ensimmäisellä kerralla tutustutaan järjestelmäkameran mahdollisuuksiin ja sen säätöihin. Toisella kerralla tehdään käytännön harjoituksia. Kurssipäivät: pe 14.10. ja ma 24.10.

110335

Järjestelmäkamera tutuksi, kevät

Studio Kati Länsikylä Wahreninkatu 11 H
ti 17.15–19.30 21.–28.3.2023
Kati Länsikylä
Tunteja 6 kl 25,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2023

Ks. Kuvataan kännykällä 110334.

110336

TAKUU
5V

Kuvataan kehräämöllä, kevät

Studio Kati Länsikylä Wahreninkatu 11 H
ke 17.30–19.45 29.3.–12.4.2023
Kati Länsikylä
Tunteja 9 kl 35,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 22.3.2023

Puhutaan kuvista, valosta ja varjoista. Mistä valo tulee? Kuvataan kulmia, kiviä ja arkkitehtuuria. Henkilökuvausta luonnonvalolla Kehräämöalueella. Lopuksi opetellaan kuvan käsittelyä ilmaisohjelmilla.

OMPELUKONEET
JA SAUMURIT
Hämeentie 8, Forssa
puh. 050 373 0359

Ompelu
110407

Tammelan vaateompelu

110409

Tilkkuja Sannan Tapaan

Koulukeskus Koulutie 1
ke 17.30–19.45 7.9.–16.11.2022, 18.1.–15.3.2023
Tuija Grahn
Tunteja 30 sl, 27 kl 77,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
pe 18.00–21.00, La 9.00–17.00, Su 9.00–17.00 7.–9.10.2022
Sanna Paranko
Tunteja 22 sl 50,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2022

Kurssi soveltuu kaikille ompelusta ja kaavoituksesta kiinnostuneille. Ommellaan vaatteita arkeen ja juhlaan. Kaavapaperi
ja saumurilangat sisältyvät hintaan.

Tule oppimaan tilkkutöitä! Kurssin ohjelmassa on useita eri
tilkkumalleja, joista opit valmistamaan valmiin tilkkutuotteen. Aiempaa tilkkutyökokemusta ei välttämättä tarvita. Voit
tutustua opettajaan hänen Youtube -kanavansa kautta ”Tilkkuja Sannan tapaan”.

110408

Forssan vaateompelu

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
ma 17.30–19.45 12.9.–21.11.2022, 9.1.–20.2.2023
Tuija Grahn
Tunteja 30 sl, 21 kl 77,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Kurssi soveltuu kaikille ompelusta ja kaavoituksesta kiinnostuneille. Ommellaan vaatteita arkeen ja juhlaan. Kurssilla edetään omien valmiuksien mukaan. Kaavapaperi ja saumurilangat sisältyvät kurssin hintaan.
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110410

Kansallispuku tai päähine

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
ke 17.00–19.15 26.10.–30.11.2022, 11.1.–8.3.2023
M-L Kangasniemi-Saari
Tunteja 18 sl, 24 kl 50,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2022

Oletko ollut aikeissa valmistaa kansallispuvun perinteisin menetelmin? Tällä kurssilla edetään omien valmiuksien ja toivei-

den mukaan. Voit aloittaa koko puvun valmistuksen osa osalta. Edetään pienin askelin. Kurssilla opit valmistamaan valitsemasi puvun, sen osan tai korjaamaan vanhaa pukuasi. Teemme myös pukuihin sopivia päähineitä. Opit esimerkiksi, kuinka tykkimyssyn koppa valmistetaan itse.
Opiskelija hankkii itse materiaalit. Lisätietoa materiaalien
hankintapaikoista saa ensimmäisellä kurssikerralla. Opistolla
on paljon eri pukujen kaavoja ja ohjeita.

110411

Mekot ja hameet

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
ke 17.15–20.15 15.3.–26.4.2023
M-L kangasniemi-Saari
Tunteja 28 kl 40,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.3.2023

Ommellaan omalle vartalolle tai lapselle sopivia mekkoja ja
hameita arkeen sekä juhlaan. Opitaan samalla kaavojen muokkausta ja ompeluteknisiä ratkaisuja. Kurssi sopii vasta-alkajille tai pidempään vaateompelua harrastaneille.
Opiskelija hankkii itse sopivat kankaat. Mukaan omat ompeluvälineet, kuten sakset, nuppineulat ja teippiä. Kurssin hintaan sisältyy rajoitetusti kaavapaperi ja saumurilangat. Opistolla on paljon erilaisia kaavalehtiä.

110412

Vaateompelun perusteet (2 op)

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
ti 17.00–19.15 17.1.–11.4.2023
M-L Kangasniemi-Saari
Tunteja 36 kl 50,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 10.1.2023

Tällä kurssilla opit vaatteen ompelun perusteet valmiskaavan
piirtämisestä ja yksinkertaisesta muokkaamisesta, sovittamisesta, materiaalin valinnasta, aina vaatteen ompeluun ja viimeistelyyn saakka. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, aikaisempaa osaamista vaateompelusta ei tarvita.
Kurssilla on mahdollisuus suorittaa 2 opintopistettä, jotka viedään Oma Opintopolku -palveluun. Opintopisteiden saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja itsenäistä työskentelyä kurssin alussa sovitulla tavalla. Itsenäisen työskentelyn osuus on 18 tuntia. Arviointi suoritetaan maininnalla hyväksytty/hylätty vain opintopisteet haluaville. Muut kurssilaiset opettelevat arvioinnissa mainittuja ompelun perusteita. Kurssi soveltuu kaikille vaateompelusta kiinnostuneille.

Lankatyöt
110421

Kirjonta

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
joka toinen viikko
to 14.00–16.15 15.9.–24.11.2022, 12.1.–13.4.2023
Tuija Kurikka
Tunteja 18 sl, 21 kl 45,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

110422

Lämmintä varpaille, perusvillasukka

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
ti 13.00–16.00 13.9.–25.10.2022
Anni Paulin
Tunteja 16 sl 25,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Kurssi on suunnattu aloittelijoille. Opetellaan neulomaan perusvillasukka ja tutustutaan hyvän kantapään saloihin. Aloitellaan opettelemalla silmukoiden luominen sekä oikean ja
nurjan silmukan neulominen. Ota mukaan omat puikot ja
lankaa. Sukat neulotaan langasta jonka puikkosuositus on 3 3,5. Kurssitapaamiset joka toinen tiistai klo 13-16 alkaen 13.9.,
27.9., 11.10. ja 25.10. Kurssitapaamisten välissä on omatoimista työskentelyä kotona. Kurssikirje lähetetään ennen kurssin
alkua.

110423

Villasukat tai säärystimet

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
ti 13.00–16.00 1.–22.11.2022
Anni Paulin
Tunteja 16 sl 25,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 25.10.2022

Kurssi on suunnattu aloittelijoille, joilta sujuu perusvillasukan
neulominen. Kurssilaisten toiveiden mukaan neulotaan sukat
tai säärystimet. Opetellaan pitsineuletta, erilaisia pintaneuleita ja erilaisia resorivaihtoehtoja. Opetellaan ohjeiden lukemista sekä erilaisia kantapää- ja kärkikavennusratkaisuja. Ota
mukaan omat puikot ja lankaa. Sukat tai säärystimet neulotaan langasta jonka puikkosuositus on 3-3,5. Kurssitapaamiset
tiistaisin klo 13-16 alkaen 1.11., 8.11., 15.11. ja 22.11. Kurssitapaamisten välissä on omatoimista työskentelyä kotona. Kurssikirje lähetetään ennen kurssin alkua.

110424

Neulo kaarrokeneulepusero

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
to 10.00–12.15 19.1.–16.3.2023
M-L Kangasniemi-Saari
Tunteja 24 kl 35,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2023

Kurssilla valmistetaan islantilais- tai norjalaisneuleen tyyppinen pusero, jossa on kirjoneulekaarroke. Työ neulotaan pyöröneuleena, ilman ommeltavia saumoja. Malleja löytyy netistä, lehdistä tai kirjoista. Kurssitapaamisten välissä on omatoimista työskentelyä kotona. Kurssilla saat oppia ja niksejä neuleen valmistukseen.
Opiskelija hankkii itse materiaalit. Ensimmäiselle kerralle voi
ottaa mukaan jo mallin, soveltuvan langan ja siihen sopivat
puikot mallitilkkua varten. Opistolla on joitakin mallikirjoja ja -lehtiä, mikäli sopivaa mallia ei vielä ole. Ensimmäisellä
kerralla keskustellaan neulelankojen hankintapaikoista. Pusero neulotaan joko alhaalta ylöspäin tai ylhäältä alaspäin riippuen mallista.

Kirjotaan puuvillalle, pellavalle ja villalle. Opitaan erilaisia
pistoja, ideoidaan uutta tai käytetään valmiita malleja. Tule
mukaan kirjonnan värikkääseen maailmaan!
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Värjäys ja kankaanpainanta
110425

Oman digiprinttikuosin suunnittelu

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3 Wahreninkatu 11
ke 17.30–19.45 8.2.–29.3.2023
Elina Korri
Tunteja 18 kl 45,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 25.1.2023

Tule suunnittelemaan oma kangaskuosi, joka kurssin lopussa tulostetaan kankaalle digiprint-menetelmällä. Kuosin lähtökohtana voi olla oma kuva/piirros, jota muokataan Gimpohjelmalla. Digiprintatussa kankaassa on hehkuvat värit ja
kankaan luonnollinen tuntu säilyy. Kankaan hinta n. 25 €/m,
mahdollisuus tilata vaatetus- tai sisustuskankaita. Kurssipäivät; ke 8.2. etänä Teams klo 17.30-19.45, la 18.2. klo 10.3015.30 ja su 19.2. klo 10-15 tekstiililuokka 3 ja ke 29.3. etänä
Teams klo 17.30-19.45.

110426

Värjätään luonnonväreillä Tammela

110431

Kehräämön päiväkudonta

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1 Wahreninkatu 11
pe 13.00–15.15 16.9.–16.12.2022, 13.1.–14.4.2023
Karita Stenfors-Selkälä
Tunteja 33 sl, 33 kl 99,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022

Opitaan tai kerrataan kankaankudonnan perusasioita käytännön harjoituksissa. Sovelletaan erilaisia sidoksia ja materiaaleja monipuolisesti erilaisiin tekstiileihin. Työt kudotaan yhteisloimissa. Kurssi sopii aloittelijoille ja jatkokurssiksi jo edistyneemmille kutojille. Kurssilla on mahdollisuus oppia myös
esimerkiksi damasti- ja paineilmakangaspuilla kutomista.
Opetusta syksyllä 11 ja keväällä 11 kertaa.

110432

Kehräämön iltakudonta

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1 Wahreninkatu 11
ma 17.30–19.45 12.9.–12.12.2022, 9.1.–17.4.2023
Karita Stenfors-Selkälä
Tunteja 33 sl, 33 kl 99,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Opiston kesämökki Opistontie
ke 18.00–20.15, la 8.00–15.15, su 9.00–16.15 17.5.–20.8.2023
Karita Stenfors-Selkälä
Tunteja 21 kl 55,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 10.5.2023

Ks. Kehräämön päiväkudonta 110431

Kurssilla värjätään villalankoja luonnosta kerättävillä kasveilla. Kasvien keräämisen ohjeet ja ohjeistus varsinaiseen värjäykseen ke 17.5. klo 18.00-20.15 Kehräämön tekstiililuokassa
3. Varsinainen värjäys tapahtuu luonnon helmassa opiston kesämökillä Tammelassa Pyhäjärven rannalla la 19.8. klo 8.0015.15 ja su 20.8. klo 9.00-16.15. Puumaksu 8 € ja värjäyksen
apuaineet käytön mukaan.

FAI/ vanha paja, Tammela Norrintie 4
to 10.00–12.30 15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023
Tuija Kurikka
Tunteja 27 sl, 30 kl 77,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Kudonta
110430

Kudotaan kangaspuissa matto,
aloittelijoille (3 op)

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1 Wahreninkatu 11
to 17.30–20.30 15.9.–1.12.2022
Karita Stenfors-Selkälä
Tunteja 44 sl 66,00 € enintään 8 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Kurssilla opitaan loimen luomista ja kankaan rakentamista
kangaspuihin sekä suunnitellaan ja kudotaan matto. Työt kudotaan yhteisloimissa. Kurssi sopii erityisesti aloittelijoille.
Kurssilla on mahdollisuus suorittaa 3 opintopistettä, jotka viedään Oma Opintopolku -palveluun. Opintopisteiden saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja itsenäistä työskentelyä kurssin alussa sovitulla tavalla. Itsenäisen työskentelyn osuus on 27 tuntia. Arviointi suoritetaan maininnalla hyväksytty/hylätty vain opintopisteet haluaville. Muut
kurssilaiset opettelevat kankaanrakentamisen ja kudonnan
perusteita. Kurssi soveltuu kaikille kankaankudonnasta kiinnostuneille.
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110433

Tammelan päiväkudonta

Kudotaan erilaisia sisustustekstiilejä yhteisen suunnittelun
pohjalta. Loimia rakentaessa ja kutoessa opitaan lisää sidoksista ja materiaaleista. Työt tehdään yhteisloimissa. Kurssi sopii kaikille kudonnasta kiinnostuneille.

110434

Tammelan iltakudonta

FAI/ vanha paja, Tammela Norrintie 4
ma 18.00–20.30 12.9.–12.12.2022, 9.1.–17.4.2023
Tuija Kurikka
Tunteja 27 sl, 30 kl 77,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Ks. Tammelan päiväkudonta 110433.

110435

Teuron kudonta

Teuron-Kuuslammin monitoimihalli Ojajärventie 131
joka toinen viikko
ke 17.30–20.00 14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023
Tuija Kurikka
Tunteja 21 sl, 21 kl 66,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Opitaan rakentamaan, kutomaan ja viimeistelemään kangas
ohjeen mukaan. Töiden edetessä opitaan uutta ja kerrataan jo
opittua tietoa eri sidoksista ja materiaaleista.

110436

Riihivalkaman kudonta

Valkeaniemen Pirtti Valkeaniementie
joka toinen viikko
ti 17.00–19.30 13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023
Tuija Kurikka
Tunteja 21 sl, 21 kl 66,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Ks. Teuron kudonta 110435.

110437

Portaan kudonta-käsityö

Portaan koulu Suomaantie 8
joka toinen viikko
ke 11.00–13.30 21.9.–14.12.2022, 18.1.–12.4.2023
Tuija Kurikka
Tunteja 21 sl, 21 kl 66,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022

Ks. Susikkaan kudonta- käsityö 110438.

110438

Susikkaan kudonta-käsityö

Susikkaan kylätalo Susikkaantie
joka toinen viikko
ke 17.00–19.30 21.9.–14.12.2022, 18.1.–12.4.2023
Tuija Kurikka
Tunteja 21 sl, 21 kl 66,00 € enintään 14 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022

Opitaan rakentamaan, kutomaan ja viimeistelemään erilaisia
sisustustekstiilejä. Töitä kutoessa eri materiaalit, sidokset ja
työtavat tulevat tutuksi. Kurssilla on mahdollisuus tehdä myös
muita pienehköjä käsitöitä.

110439

Kevätkudonta

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1 Wahreninkatu 11
ti 17.00–19.30, To 17.00–19.30 25.4.–1.6.2023
Tuija Kurikka
Tunteja 36 kl 55,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 18.4.2023

Tule suunnittelemaan ja kutomaan juuri sinulle tarpeellinen
kevätkudonnainen. Onko se kesämatto kotiin tai mökille, saunatekstiili vai lämmittävä huopa viileimpiin iltoihin? Materiaaleista voidaan tehdä yhteistilaus tai hyödyntää jo olemassa
olevia tarvikkeita. Kurssi sopii vasta-alkajille ja kokeneemmille kutojille. Osallistuminen edellyttää työskentelyä myös muina kuin kurssikertoina.

Tekninen käsityö
110440

Puu- ja metallityöt

Keskuskoulu Koulukatu 5-7
ke 17.30–20.30 14.9.–16.11.2022, 18.1.–22.3.2023
Juha Oja
Tunteja 36 sl, 36 kl 88,00 € enintään 16 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

likoneita tehdessäsi ja toteuttaessasi omaa projektiasi. Projekti voi olla oven- tai ikkunankarmien tekoa, hitsaustöitä, taontatöitä, puukon ja tupen tekoa, kuksan muotoilua, moottorihommia, entisöintiä, polkupyörän korjaamista tai mitä ikinä
mieleesi tuleekaan. Koulun koneet ja laitteet ovat käytettävissäsi, mutta omat materiaalit ja työaihiot tulevat itseltäsi. Halutessasi voit käyttää koneiden sijaan vain käsityökaluja.

110441

Puutyöt, Tammela

Koulukeskus Koulutie 1
ma 17.30–20.30 19.9.–21.11.2022, 16.1.–20.3.2023
Markus Wiik
Tunteja 36 sl, 36 kl 88,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2022

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekteja valintasi mukaan, kuten erilaisia huonekalukorjauksia, entisöintejä, puutöitä, pienimuotoisia metallitöitä tai muita omia projekteja. Koulun koneet ja laitteet ovat käytettävissä. Omat aihiot ja
materiaalit.

110442

Huonekalujen verhoilu ja entisöinti

Kuhalan koulu Opintie 4
ke 17.00–19.15 14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Satu Rantala
Tunteja 33 sl, 36 kl 88,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Kurssilla tutustut verhoilun ja entisöinnin eri työvaiheisiin,
perinteisiin työtapoihin ja materiaaleihin. Ota mukaan rento
meininki, kunnostettava huonekalu ja muistiinpanovälineet.
Työkaluja voit myös ottaa mukaan esim. kuumailmapuhaltimen, metallilastan, siklin, sivuleikkurit ym. Huonekalujen säilytysmahdollisuuksia on rajallisesti.

110443

Soitinrakennus 1

Kuhalan koulu Opintie 4
ma 17.30–20.30 12.9.–12.12.2022, 16.1.–27.3.2023
Jarkko Lindholm
Tunteja 48 sl, 40 kl 119,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Rakennamme Fender -tyylisiä (tasakantisia/pulttikaulaisia)
sähkökitaroita ja sähköbassoja. Kokemus puutöistä on erittäin
suotavaa, mutta ei välttämätöntä. Materiaalit n. 300 €/soitin.
Osat tilataan yhteistilauksena ensimmäisellä kerralla. Myös
omia soitinpuita, osia ja käsityökaluja voi käyttää. Kurssiin sisältyy yksi yhteinen soitinpiirustus. Kurssilla voi jatkaa aiemmilla soitinrakennuskursseilla keskeneräisiksi jääneitä töitä.

Tule viihtymään
ja oppimaan uutta
Wahren-opistoon!

Kurssilla opit käyttämään turvallisesti erilaisia puu- ja metal21

110444

Soitinrakennus 2

Kuhalan koulu Opintie 4
to 17.30–20.30 15.9.–8.12.2022, 19.1.–30.3.2023
Jarkko Lindholm
Tunteja 48 sl, 40 kl 119,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Rakennetaan tasakantinen akustinen soitin. Soitin voi olla esimerkiksi akustinen kitara, basso tai mandoliini. Osallistujilta odotetaan Soitinrakennuskurssi 1 suorittamista tai vahvaa
osaamista puutöistä. Materiaalit tilataan yhteistilauksena heti kurssin alussa. Materiaalikustannukset n. 350 €. Kurssilla
voi jatkaa aiemmilla soitinrakennuskursseilla keskeneräisiksi
jääneitä töitä.

Lasten kurssit
110325 Keramiikkaa aikuinen-lapsi
n. 7-12 v.
Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
ma 18.00–19.30 21.11.–12.12.2022
Minna Kemppi
Tunteja 6 sl 30,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 14.11.2022

Lyhytkurssilla pääsee tekemään keramiikkaa tehtävän avulla,
jossa saa käyttää myös omaa luovuutta. Opitaan käsittelemään
ja muovaamaan savea sekä viimeistelemään savityön. Työt viimeistellään keramiikan materiaaleilla, kuten oksideilla ja lasitteilla. Kaksi ensimmäistä kertaa on varattu työskentelyyn ja
viimeinen kerta töiden lasittamiseen.
Kurssimaksu/henkilö sisältää materiaalimaksun. Molemmat sekä aikuinen, että lapsi ilmoittautuvat. Kurssipäivät: ma
21.11., ma 27.11. ja ma 12.12.

110326

Keramiikkaa aikuinen-lapsi
n. 7-12 v. kevät

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs. Wahreninkatu 13
ma 18.00–19.30 27.3.–17.4.2023
Minna Kemppi
Tunteja 6 kl 30,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 20.3.2023

Kurssipäivät: ma 27.3., ma 3.4. ja ma 17.4.
Ks. Keramiikkaa aikuinen-lapsi n. 7-12 v. 110325

110450

Lasten tiedepaja

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2 Wahreninkatu 11
ti 16.00–17.30 13.9.–29.11.2022
Richard Conway
Tunteja 22 sl 75,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Kurssilla tutustutaan tieteen jännittävään maailmaan testaamalla fysiikan lakeja ja kemiallisia reaktioita. Lapsia kannustetaan pohtimaan arjen ilmiöitä tieteen näkökulmasta ja tuetaan
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elinikäisen oppimisen alkutaivalta tieteen maailmassa. Hauskaa ja jännittävää puuhaa 2.-4. luokkalaisille lapsille. Kurssi
toimii myös englannin kielikylpynä, sillä skotlantilainen opettaja käyttää opetuksessa suomen kielen lisäksi englantia. Kurssia ei ole viikolla 42. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. Lisätiedot opettajalta: 050 5566674.

830122 Joogaa 9-11 -vuotiaille
Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ti 17.30–18.15 13.9.–13.12.2022
Miia Lamberg
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Joogatunti rakentuu vaihtuvan tarinan ympärille. Tunnilla
teemme liikkeitä, hengitysharjoituksia ja rentoutumista. Lapsella ei tarvitse olla aiempaa joogakokemusta. Jooga vahvistaa
lapsen kehoa ja mieltä. Oma matto ja juomapullo mukaan.

Musiikki
110100

Lauluopetusta

110104

Forssan Kamarikuoro

Kehräämö, A-rappu, 2. krs. Wahreninkatu 11
ma 16.00–19.00 5.9.–12.12.2022
Sanna Pietiäinen
Tunteja 5,3 t sl 130,00 € enintään 8 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022

Kehräämö, A-rappu, 2. krs. Wahreninkatu 11
to 18.30–21.00 8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Natalia Maltizova
Tunteja 36 sl, 42 kl 99,00 € enintään 40 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022

Yksilöopetusta 30 minuuttia kerran viikossa 8 kertaa. Ilmoittautumisen jälkeen annetaan ohjeet tuntien sopimisesta. Tunti
voidaan sopia opiskelijalle yksilöllisesti viikkoaikatauluun sopivaksi. Opettajan yhteystiedot:
sanna.pietiainen@edu.forssa.ﬁ

Joulukuussa on kuorojen yhteinen Joulukonsertti. Keväällä suunnitelmissa on kevätkonsertti. Vanhat ja uudet laulajat
ovat tervetulleita mukaan! Kuoron puheenjohtaja on Pentti
Ruuttunen 045 2692 959

110101

Aamulaulajat

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ma 10.00–11.30 5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023
Outi Aro-Heinilä
Tunteja 24 sl, 28 kl 66,00 € enintään 30 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022

Aamulaulajien ryhmässä opitaan, mitkä asiat vaikuttavat laulamiseen. Opitaan myös miten aiemmin syntyneistä laululukoista voidaan vapautua ja muuttaa kielteiset uskomukset laulamisesta myönteisiksi. Kurssin aikana opit käyttämään kehoasi ja ääntäsi ilmaisun välineenä. Opit hengittämään ja käyttämään ääntäsi oikein harjoitusten, puheen, laulujen ja liikunnan avulla. Kurssi sopii aivan aloittelijoista edistyneisiin laulajiin asti. Kurssilla edetään omien valmiuksien mukaan.

110102

Forssan Naiskuoro

Kehräämö, A-rappu, 2. krs. Wahreninkatu 11
ti 18.30–21.00 6.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023
Natalia Maltizova
Tunteja 36 sl, 42 kl 99,00 € enintään 40 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2022

Joulukuussa kuoro osallistuu kuorojen yhteiseen joulukonserttiin. Keväällä suunnitelmissa on kevätkonsertti. Vanhat ja
uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan! Kuoron puheenjohtaja on Tuija Lietu 040 5137 513.
Kotisivut: www.forssannaiskuoro.ﬁ

110103

Yhteislaulutilaisuudet
kerran kuukaudessa
Ravintolassa Vanha Värjäri, Wahreninkatu 11
Esilaulajina ovat Wahren-opiston kuorot:
ke 21.9. klo 18.30-21.00 Viihdekuoro Kehrät
ti 11.10. klo 18.30-21.00 Forssan Naiskuoro
to 10.11. klo 18.30-21.00 Forssan Kamarikuoro

110105

Forssan Mieskuoro

Työväentalon musiikkisali Kauppakatu 17
ma 18.30–21.00 5.9.–6.12.2022, 9.1.–8.5.2023
Outi Aro-Heinilä
Tunteja 36 sl, 42 kl 99,00 € enintään 28 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022

Forssan mieskuorossa opitaan sekä uusia että perinteisiä, säestyksellisiä ja a cappella mieskuorolauluja sekä laulamaan 1-4
-äänisesti. Kurssin aikana opit mitkä asiat vaikuttavat kuorolaulun puhtauteen ja sointiin. Opit laulamaan oman äänialasi mukaan stemmoja, seuraamaan kuoronjohtajan viittomia
ja lukemaan nuotteja. Kurssin aikana valmistellaan ja esitetään vähintään kaksi konserttia, joista toinen on jouluohjelmistolla ja toinen kevätohjelmistolla. Näiden projektien aikana opit myös pitkäjänteistä työskentelyä. Kurssille on koelaulu, joka sovitaan opettajan kanssa. Kurssin oppikirjana on
Suomen mieskuoroliiton Perusmerkkilaulut, Taitomerkkilaulut ja Mies, kuoroon! kirjat sekä opettajan valitsemia ajankohtaisia mieskuorolauluja.

Viihdekuoro Kehrät

Kehräämö, A-rappu, 2. krs. Wahreninkatu 11
ke 18.30–21.00 7.9.–30.11.2022, 11.1.–19.4.2023
Natalia Maltizova
Tunteja 36 sl, 42 kl 99,00 € enintään 40 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022

Joulukuussa on kuorojen yhteinen Joulukonsertti. Kevätkaudella pidetään kevätkonsertti. Vanhat ja uudet laulajat ovat
tervetulleita mukaan! Kuoron puheenjohtaja on Tuija Laakso
045 2225 320, S-posti: kehrat@kehrat.ﬁ
Kotisivut: www.kehrat.ﬁ

110106

Forssan kaupungin soittokunta

Kehräämö, A-rappu, 2. krs. Wahreninkatu 11
ma 18.30–21.00 5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023
Santos Hooper
Tunteja 36 sl, 42 kl 99,00 € enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022

Yhteyshenkilö:
Kari Heikkilä 040 7200 940, kari.he0502@gmail.com.
Mukaan toivotaan lisää uusia soittajia! Harjoitukset musiikkiopistolla 2. kerroksen salissa.
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110108

Musiikin miksaamisen ja
äänittämisen perusteet

Forssan yhteislyseo, Jugendosa, 1. krs Lyseokatu 2
ti 17.30–19.45 13.9.–22.11.2022
Jarkko Lindholm
Tunteja 30 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Tutustutaan äänityslaitteistoihin (mm. mikrofonit, musiikkiohjelmistot), instrumenttien äänittämiseen, digitaaliseen äänen muokkaukseen sekä käsitellään live-äänentoiston perusteita. Kurssilla opitaan perustiedot ja -taidot ohjelmistojen,
laitteiden ja työtapojen toimintaperiaatteista sekä musiikkiteknologian termeistä ja sanastosta. Opinnot antavat oppilaalle valmiuksia tuottaa, taltioida ja muokata omaa musiikkiaan
sekä ymmärtää musiikkiteknologian merkitystä nykypäivän
musiikissa. Kurssi soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet
äänen muokkaamisesta ja tallentamisesta.

110109

Susikkaan pelimanniorkesteri

Susikkaan kylätalo Susikkaantie
to 19.00–20.30 15.9.–8.12.2022, 12.1.–20.4.2023
Timo Määttä
Tunteja 14 sl, 16 kl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Pelimanni-/tanssimusiikkiin erikoistunut ryhmä. Ohjelmistossa otetaan huomioon kokoonpano ja soittajien toiveet.
Ryhmä kokoontuu 15 kertaa lukuvuoden aikana, pääsääntöisesti joka toinen viikko. Tervetuloa kaikki pelimannit!

Kielet
KIELENOPISKELU on hauska ja avartava harrastus,
joka sopii kaikenikäisille. Kielen osaaminen on avain
kulttuuriin. Vieraita kieliä voi hyödyntää matkoilla ja
työelämässä tai niitä voi opiskella omaksi ilokseen. Mukavissa ryhmissä opit rennolla tavalla käytännön kielitaitoa. Poimi oma suosikkisi kymmenestä eri vaihtoehdosta. Lähikurssien lisäksi tänä lukuvuonna järjestetään
verkkokursseja englannista ja ranskasta. Saamme myös
maistiaisia ihan uudesta kielestä, puolasta.

Yleiset kielitutkinnot
Mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen perus- tai keskitason tutkinto.

Suomi: 8.10.2022 (ilm.aika 22.-31.8.2022), 12.11.2022
(2.-30.9.2022)
Muut kielet: englanti 29.10.2022 (2.-30.9.2022), espanja,
ruotsi, saksa 19.11.2022 (2.-30.9.2022)
Ilmoittautuminen netissä osoitteessa
https://yki.opintopolku.ﬁ/yki/ilmoittautuminen
Hinnat: perustaso 120 € ja keskitaso 140 €.
Lisätietoa Joanna Moorhouse p. 050 3524 047 tai
joanna.moorhouse@edu.forssa.ﬁ tai Ulla Lehtinen
p. 040 7596 380 tai ulla.lehtinen@edu.forssa.ﬁ
Tietoa löytyy myös netistä: https://www.oph.ﬁ/ﬁ/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/yleiset-kielitutkinnot-yki

Suomi
120101

Kielikahvila – Language Café

120102

Käytännön suomea

Kehräämö, A-rappu, 3. krs. Wahreninkatu 11
to 15.45–17.15 15.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Opetushallituksen tukema, maksuton
Ansku Heino
Tunteja 22 sl, 24 kl enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Kehräämö, A-rappu, 3. krs. Wahreninkatu 11
to 17.30–19.00 15.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Opetushallituksen tukema, maksuton
Ansku Heino
Tunteja 22 sl, 24 kl enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Tule mukaan kielikahvilaan! Kahvilassa tutustumme toisiin
ulkomaalaisiin suomenkielisen keskustelun ja kahvikupin äärellä. Rento ilmapiiri mahdollistaa myös lasten mukanaolon,
sillä tavoitteena on mukava yhdessäolo samalla suomen kieltä oppien! Come along to the Language Café! You get to speak
Finnish with other foreigners over a cup of coﬀee. Children
are welcome, too. The aim is to have a nice time together and
learn some Finnish at the same time.

Haluatko vahvistaa suomen kielen osaamistasi rennolla otteella kivassa porukassa? Kurssilla käytämme suomen kieltä
monipuolisesti, luemme, kuuntelemme, puhumme ja juttelemme. Kielioppiakin harjoittelemme, mutta pääpaino kurssilla on käytännön suomen vahvistamisessa. Opettajan oma
materiaali.
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Ruotsi
120201

Ruotsia rennosti

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ti 18.45–20.15 13.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023
Ulla Lehtinen
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Muutaman vuoden kieltä opiskelleille ja kertaajille. Kehitämme käytännön kielitaitoa ja opiskelemme kieliopin keskeisimpiä asioita. Teemme paljon keskusteluharjoituksia ja samalla
sanavarasto lisääntyy. Aiheina mm. ostosten tekeminen, terveet elämäntavat ja työelämä. Kurssin lopussa osaat s-passiivin, genetiivin, adjektiivien ja substantiivien taivutuksen eri
pronominien jälkeen, inﬁnitiivin att-sanan kanssa ja ilman ja
paljon muuta. Oppikirjana Hålligång 2 kpl 4-.

Englanti
120301

Englantia ihan alusta Tammela

Tammelan kirjasto Hakkapeliitantie 2
to 13.00–14.30 15.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Magdalena Simola
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Haluaisitko osata hieman englantia? Oletko ihan vasta-alkaja? Tämä kurssi on juuri Sinulle. Tutustumme kieleen ja etenemme rauhallisesti ryhmän ehdoilla. Pääpaino on suullisen
kielitaidon kehittämisessä. Harjoittelemme englannin käyttöä
arkielämän tilanteissa. Opimme kertomaan perusasiat itsestä
ja perheestä, tutustumme arkisiin askareisiin, kotiin ja harrastuksiin liittyvään sanastoon sekä opimme asioimaan ravintolassa. Lukuisat harjoitukset kehittävät kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Kielen rakenteisiin tutustutaan selkeiden
esimerkkien avulla. Oppikirjana Everyday English Starter, josta teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa. Taitotaso A1.

120302

Arkipäivän englantia 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ti 17.00–18.30 13.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023
Magdalena Simola
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Noin kolme vuotta opiskelleille. Tällä kurssilla kertaat aiemmin oppimiasi asioita sekä opit paljon uutta ja vahvistat arkielämän englannin taitojasi, joita voit käyttää esimerkiksi matkaillessasi, työssäsi sekä vapaa-ajallasi. Pääpaino on erityisesti puhumisen harjoittelussa. Kurssilla laajennetaan matkailu-

HUOMASITKO, meillä on nyt
englantia verkossa !
Sivulta 8 löydät
tarkemmat kurssitiedot.

sanastoa, opetellaan asioimaan puhelimitse sekä tutustutaan
mm. terveyteen, perhesuhteisiin ja työelämään liittyvään sanastoon. Lukuisat harjoitukset kehittävät kielitaidon eri osaalueita monipuolisesti. Taitotaso A1–A2. Oppikirjana Everyday English 2, josta teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa.

120303

Arkipäivän englantia 4

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
to 17.30–19.00 15.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Magdalena Simola
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Noin kuusi vuotta opiskelleille, jotka osaavat jo kielen perusteet hyvin. Kertaamme jo opittua, teemme paljon käytännön
puheharjoituksia ja kartutamme sanavarastoa lisää. Everyday
English 4 kirjassa syvennetään englannin rakenteiden ja sanavaraston osaamista sekä jatketaan suullisen kielitaidon kehittämistä runsaiden harjoitusten avulla. Opitaan lisää etenkin
lentomatkustamisessa tarvittavaa kieltä sekä matkustellaan
Singaporessa ja Australiassa. Kurssin jälkeen osaat ilmaista
mielipiteesi sujuvasti erilaisista aiheista ja verbien aikamuodot
ovat tuttuja. Oppikirjana Everyday English 4 kpl 6- ja sen jälkeen siirrymme Everyday English 5-kirjaan.

120304

Englantia eteenpäin

Kehräämö, A-rappu, 3. krs. Wahreninkatu 11
ti 15.00–16.30 13.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023
Magdalena Simola
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Tämä kurssi sopii joitakin vuosia kieltä opiskelleille. Jatkamme sanavaraston kartuttamista ja opimme ilmaisemaan omia
mielipiteitämme. Monipuolisten tekstien ja harjoitusten avulla opitaan uutta sekä vahvistetaan jo hankittuja kielenkäytön
perustaitoja. Kirjan aihealueita ovat mm. päätöksenteko sekä
elämänkaaren erilaiset juhlat. Suuria aihekokonaisuuksia täydentävät teemasanastot, matkavinkit sekä englanninkielisen
maailman kulttuuria esittelevät infotekstit. Kieliopissa kertaamme mm. menneitä aikamuotoja. Kurssin lopussa osaat ilmaista mielipiteesi sujuvasti erilaisista aiheista ja verbien aikamuodot ovat tuttuja. Oppikirjana Everyday English 5 kpl 5-.
Jatkokirjasta sovimme kurssin alkaessa.

120305

Advanced talking after lunch
Tammela

Tammelan kirjasto Hakkapeliitantie 2
to 15.00–16.30 15.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Magdalena Simola
Tunteja 22 sl, 24 kl 87,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Tällä kurssilla voit kehittää ja ylläpitää englannin suullista taitoasi. Harjoittelemme paljon erilaisia keskustelutilanteita ja
hiomme ääntämistä. Puheenaiheina ovat small talk, arkiset
asiat vapaa-ajalla ja töissä, mielipiteiden ilmaisu, ajankohtaiset uutiset sekä erilaiset sosiaaliset tilanteet mm. matkustaessa. Samalla sanavarasto kohenee myös idiomaattisilla sanonnoilla. Kertaamme myös englannin peruskielioppia ripeästi ja
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sidomme sen käytännön harjoituksiin. Tehokkaalla ja rohkaisevalla kurssilla tehdään paljon pari- ja pienryhmäharjoituksia englanniksi. Opetuskielenä suurimman osan ajasta englanti! Kurssilla ei käytetä kirjaa vaan opettajan omaa materiaalia.
Opiskelumateriaali 10 € sisältyy hintaan. Taitotaso C1. Tule
rohkeasti mukaan!

120306

English café

Kehräämö, A-rappu, 3. krs. Wahreninkatu 11
ti 18.00–19.30 13.9.–29.11.2022
Richard Conway
Tunteja 22 sl 38,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Come and practice your conversational English. 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. We can all chip in to
provide coﬀee and biscuits for the full café experience.

Saksa
120401

Saksaa melkein alusta

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ke 18.30–20.00 14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Taru Kalhio
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Tämä kurssi sopii noin vuoden saksaa lukeneille ja kertaajille. Opit esimerkiksi kertomaan perheestäsi, lomasta ja säästä
sekä asioimaan ravintolassa. Lisäksi kulttuuriin liittyviä teemoja tuodaan esiin kurssin aikana. Kertaamme myös edellisen
kurssin asioita. Kurssin päätteeksi osaat isot lukusanat, modaaliverbejä, aikamuoto perfektin sekä substantiivien datiivin. Oppikirjana toimii monipuolinen Hallo 1, josta jatkamme kappaleet 6-10. Taitotaso A1.

120402

Saksaa, bitte!

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ti 17.00–18.30 13.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023
Susanne Petersen
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Saksaa, bitte-kurssi sopii kieltä noin 3-4 vuotta opiskelleille tai
niille, jotka ovat opiskelleet Hallo! 1 ja 2-oppikirjat. Kurssilla
keskitymme puheen harjoitteluun ja sanavaraston laajentamiseen. Opit kertomaan säästä, kuvailemaan luontoa sekä keskustelemaan liikenteestä ja TV-ohjelmista. Kurssin päätyttyä
osaat mm. adjektiivien taivutuksen, maantieteelliset nimet ja
sivulauseen sanajärjestyksen. Jatkamme Hallo! 3-kirjasta kappaleesta 3. Taitotaso B1.

HUOMASITKO, meillä on nyt
ranskaa verkossa !
Sivulta 8 löydät
tarkemmat kurssitiedot.
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Ranska
120501

Ranskaa ihan alusta

Kehräämö, A-rappu, 3. krs. Wahreninkatu 11
ma 17.00–18.30 12.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Teemu Koivula
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Tule nyt rohkeasti mukaan oppimaan ranskaa! Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet ranskan kieltä. C´est parfait!-kirjan avulla opit kielen perusrakenteet ja -sanaston sekä ääntämisen. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään ja tuottamaan yksinkertaista, yleiskielistä
puhetta ja tekstiä eri arkielämän tilanteissa. Teemme oppikirjasta yhteistilauksen kurssin alkaessa.

120502

Vous parlez français?

Kehräämö, A-rappu, 3. krs. Wahreninkatu 11
ma 17.00–18.30 24.4.–29.5.2023
Teemu Koivula
Tunteja 10 kl 28,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 17.4.2023

Vous savez parler français mais n’avez pas l’occasion de le pratiquer? Il vous reste des incertitudes sur une règle grammaticale (ou plusieurs… ) ? Rejoignez-nous à ce cours pour remplir vos lacunes, nous adapterons les leçons selon vos besoins.
Le plus important étant de pratiquer la langue, chacun des
participants trouvera quelque chose à apprendre ! Bienvenue !
Hintaan sisältyy materiaalimaksu 3 €.

Venäjä
120601

Venäjää ihan alusta

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ma 18.00–19.30 12.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Olga Vuorinen
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Tervetuloa aloittamaan venäjän kielen opintoja ja tutustumaan venäläiseen kulttuuriin! Kurssilla perehdymme venäjän
alkeisiin ja puheharjoituksien avulla tutustumme kielen perusrakenteisiin. Pääpainona puheen ja kielen tuottamisen aktivointi. Oppikirjana Kafe Piter 1, joka sisältää oppimista tukevia harjoitustehtäviä. ”Dobro Pozalovat” Kafe Piteriin!

Espanja
120701

Espanjaa ihan alusta (2,5 op)

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
to 17.00–18.30 15.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Ulla Lehtinen
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Tule opiskelemaan käytännönläheistä espanjaa aivan alkeis-

ta. Opit esittäytymään ja kertomaan itsestäsi ja asioimaan ravintolassa. Paljon puhe- ja kuunteluharjoituksia ja mausteena sopivasti kielioppia. Kurssin päättyessä osaat lukusanoja,
adjektiivien, substantiivien ja säännöllisten verbien taivutuksen sekä olla-verbit. Pärjäät matkallasi yksinkertaisissa puhetilanteissa. Oppikirjana Perfecto 1, josta teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa.
Kurssilla on mahdollisuus suorittaa 2,5 opintopistettä, jotka
viedään Oma Opintopolku -palveluun. Opintopisteiden saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja itsenäistä työskentelyä kurssin alussa sovitulla tavalla. Itsenäisen
työskentelyn osuus on 23 tuntia. Arviointi suoritetaan maininnalla hyväksytty/hylätty vain opintopisteet haluaville. Kurssi
soveltuu kaikille espanjan kielestä kiinnostuneille.

120702

Perfecto 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ti 17.00–18.30 13.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023
Ulla Lehtinen
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Noin vuoden kieltä lukeneille. Aluksi kertaamme. Kehitämme suullista kielitaitoa ja teemme paljon kuuntelutehtäviä ja
ääntämisharjoituksia. Käytännönläheiset aiheet, matkailu,
sää, ostokset ja erilaiset asioimistilanteet. Kurssin päättyttyä
osaat vertailla adjektiiveja, muodostaa gerundin, runsaasti uusia verbejä sekä kysymyssanat. Oppikirjana Perfecto 1 kpl 6-8.
Sen jälkeen siirrymme Perfecto 2-kirjaan. Taitotaso A1.

120703

Perfecto 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
to 18.45–20.15 15.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Ulla Lehtinen
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Noin kaksi vuotta kieltä lukeneille. Aluksi kertaamme. Kehitämme edelleen suullista kielitaitoa keskusteluharjoitusten
avulla ja teemme paljon kuuntelutehtäviä. Aiheina matkustaminen, ravintolassa asiointi, asunnon ja auton vuokraaminen sekä kulttuuri ja vapaa-aika. Opit espanjaksi paljon uusia sanoja, mm. ruokia, huoneita, huonekaluja ja kulkuneuvoja. Kurssin lopussa osaat perfektin, käskymuodot, erilaisia
pronomineja ja runsaasti uusia verbejä. Oppikirjana Perfecto
2 kpl 4-. Taitotaso A1-A2.

120704

Perfecto 3

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ke 19.00–20.30 14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Ulla Lehtinen
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Noin neljä vuotta kieltä lukeneille. Panostamme suullisen kielitaidon kehittämiseen. Aiheina matkailu, Suomi, kulttuuri ja
eri elämänvaiheet. Opit käyttämään preteritiä ja imperfektiä
yhdessä. Kurssin päättyessä osaat muodostaa käskymuodot ja
pluskvamperfektin ja demonstratiivi- ja indeﬁniittipronomi-

nit ovat tulleet tutuiksi. Oppikirjana Perfecto 3 kpl 5-. Taitotaso A2.

120705

Espanjaa eteenpäin

Kehräämö, A-rappu, 3. krs. Wahreninkatu 11
to 9.30–11.00 15.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
Ulla Lehtinen
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Noin viisi vuotta kieltä lukeneille. Aluksi kertaamme. Panostamme suullisen kielitaidon kehittämiseen ja käytännön viestintätilanteisiin. Aiheina asuminen ja asunnon vuokraaminen, perinteet, juhlat ja koulutus. Kieliopissa tutustumme salaperäiseen subjunktiiviin. Kurssin lopussa osaat muodostaa
subjunktiivin ja käyttää sitä eri tilanteissa. Opit myös konditionaalin ja adjektiivin paikan lauseessa. Oppikirjana Ventana 4, josta teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa. Taitotaso A2-B1.

120706

Ventana 4

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ke 17.15–18.45 14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Ulla Lehtinen
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Useamman vuoden kieltä lukeneille. Panostamme edelleen
puheen aktivointiin ja käytännön viestintätilanteisiin. Aiheina mm. asuminen, asunnon vuokraaminen, kestävä kulutus,
opiskelu, perinteet ja juhlat. Kieliopissa käymme kohti uusia
seikkailuja ja otamme selvää subjunktiivin saloista. Kurssin
jälkeen osaat muodostaa subjunktiivin ja käyttää sitä eri tilanteissa. Opit myös konditionaalin ja adjektiivin paikan lauseessa. Oppikirjana Ventana 4, josta teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa. Taitotaso A2-B1

120707

Espanjaa matkalle Tammela

Tammelan kirjasto Hakkapeliitantie 2
ke 17.00–18.30 26.4.–24.5.2023
Ulla Lehtinen
Tunteja 10 kl 30,00 € enintään 10 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.4.2023

Matkusteletko Espanjassa ja haluaisit osata muutaman sanan
kieltä? Tällä kurssilla maistellaan alkupaloja espanjan kielestä. Opit tervehtimään, esittelemään itsesi, lukusanoja sekä asioimaan kahvilassa, ravintolassa ja kaupassa. Emme keskity
kielioppiin vaan opit hyödyllisiä sanoja ja lauseita matkallesi.
Opettajan oma materiaali.
Materiaalimaksu 5 € sisältyy kurssin hintaan.

120708

Espanjan pronomineja
ja prepositioita

Kehräämö, A-rappu, 3. krs. Wahreninkatu 11
to 17.30–19.00 27.4.–11.5.2023
Ulla Lehtinen
Tunteja 6 kl 18,00 € enintään 15 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 20.4.2023
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Para vai por? Lo, la, le vai se? Tällä keväisellä kertauskurssilla
perehdytään joihinkin espanjan pronomineihin ja prepositioihin. Tutuiksi tulevat akkusatiivi-, datiivi- ja reﬂeksiivipronominit sekä siinä ohessa reﬂeksiiviverbit. Prepositioissa panostamme varsinkin por- ja para-prepositioiden käyttöön, mutta
opiskelemme ja kertaamme myös muita prepositioita. Opettajan oma materiaali.
Materiaalimaksu 3 € sisältyy hintaan.

Italia
120801

Italiaa eteenpäin

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ke 17.00–18.30 14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Marjo Sevón
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Noin kolme vuotta italiaa opiskelleille ja niille, jotka haluavat
kerrata italian perussanastoa ja -rakenteita. Laajennamme sanavarastoa, opimme uutta adjektiiveista ja pronomineista sekä uusia verbimuotoja kuten konditionaalin ja imperfektin.
Jatkamme tutustumista Italian eri alueisiin ja italialaiseen elämäntapaan. Aloitamme Bella vista 1 -kirjan kappaleesta 14 ja
siirrymme sen jälkeen Bella vista 2 -kirjaan. Taitotaso A2

120802

Italiano per passione

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ti 15.15–16.45 13.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023
Marjo Sevón
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Jatkokurssi jo joitakin vuosia italiaa opiskelleille. Kertaamme
ja kartutamme sanavarastoa ja harjoittelemme kielen rakenteita. Opimme lisää italialaisesta elämäntavasta, yhteiskunnasta ja kulttuurista. Opiskelemme ajankohtaisia asioita italiaksi.
Oppikirjana Italiano per passione. Taitotaso B1.

Tule viihtymään
ja oppimaan uutta
Wahren-opistoon!

Muut kielet
129801

Viroa ihan alusta

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ma 18.45–20.15 12.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Vivian Majevski
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Tervetuloa opiskelemaan suomen kielen sukulaiskieltä viroa aivan alkeista. Opimme sanoja, luemme tekstejä, tutkimme kielen rakennetta ja teemme harjoituksia. Kesällä teemme matkan Viroon, jos mahdollista. Oppikirjana Meie keelesild, josta tehdään yhteistilaus kurssin alkaessa. Tervetuloa
mukaan!

129802

Jututuba

Forssan yhteislyseo, 3. krs. Lyseokatu 2
ma 17.00–18.30 12.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Vivian Majevski
Tunteja 22 sl, 24 kl 77,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

Kieltä aiemmin opiskelleille. Laajennamme sanavarastoa ja
kehitämme tekstintuottamista, keskustelemme ja harjoittelemme kielioppia. Heti kun on mahdollista, teemme matkan
Viroon ja tutustumme siellä uusiin paikkoihin.

129803

Pussillinen puolaa

Kehräämö, A-rappu, 3. krs. Wahreninkatu 11
ti 17.00–18.30 2.–30.5.2023
Magdalena Simola
Tunteja 10 kl 28,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 25.4.2023

Puolaa aloittelijoille. Kiinnostaako puolan kielen ja kulttuurin
opiskelu syntyperäisen opettajan opastuksella? Opiskelemme
Puolan matkalla tarpeellista perussanastoa: mm. tervehdykset, kaupassa, ravintolassa ja kahvilassa asiointia, numeroita, vähän substantiiveja ja verbejä ja yleisiä arkipäivän fraaseja. Opettajan oma materiaali. Opiskelumateriaali 3 € sisältyy
kurssiin. Witaj - Tervetuloa!

Tanssi, liikunta ja hyvinvointi
830100

Puistojumppa

Kirkkopuisto Paimenenkatu 12
to 9.45–10.30 8.9.–17.11.2022
Ansku Heino
Tunteja 10 sl 20,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022

Jumpataan kivalla ﬁiliksellä kiertoharjoittelun merkeissä Kirkkopuistossa. Tule mukaan matalan kynnyksen jumppaan ja
nappaa vaikka lapsesi mukaan leikkimään toisten lasten kanssa samalla kun aikuiset kohottavat sykettä helppojen ja kai28

kille soveltuvien liikkeiden avulla! Ei kokoonnuta kovalla sateella, pakkasraja -10.

830101

DanceFit

Vieremän koulu Nokantie 2
ma 16.45–17.30 12.9.–12.12.2022
Janette Koskinen
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022

DanceFit on tanssillinen treenitunti. Tunneilla soi monipuolinen menevä musiikki (mm. lattari, rock, pop, iskelmä). Tunnilla voit antaa musiikin viedä ja ﬁilistellä hikoillen helppoja
kuvioita askeltaen. DanceFit tunti on tehokas kunnonkohottaja ja sopii kaiken kuntoisille liikkujille. Tunnin tehoa pystyy helposti säätelemään itse. Tunnilla tehdään tanssien välissä myös lihaskuntosarjat lattialla eli koko kroppa saa monipuolisen treenin ja lisäksi tehdään kehoa avaavat venyttelyt.
DanceFit tunti kehittää perus- ja lihaskunnon lisäksi mm. rytmitajua, tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunnille mukaan vesipullo, jumppamatto ja tanssiin sopivat sisätossut jalkaan.

kykyäsi, lievittämään stressiäsi sekä palautumaan työstä tai
urheilusuorituksesta. Tunti tehdään kokonaan seisten tai tarvittaessa tuolista tukea ottaen tai istuen, joten Asahi sopii kaiken kuntoisille. Vesipullo mukaan tunnille ja liikkumiseen sopivat rennot vaatteet päälle.

830102

Tanssiksi on seuratanssin ammattilaisten (Suomen seuratanssiliitto – SUSEL ry:n) kehittämä tanssiliikuntamuoto, jossa liikutaan yksintanssien koulutetun ohjaajan johdolla mukaansa tempaavien tanssirytmien tahdissa ja samalla huomaamatta
opitaan eri tanssilajien perusaskeleet ja lajinomainen liikkuminen. Tanssiksi-tunnilla soi mm. latinalais-, swing- ja lavatanssimusiikki. Tunnilla tanssitaan sekä helppoja että hieman
haastavampia askelikkoja. Menevän ja monipuolisen musiikin
siivittämänä hoituu kuntoilukin hauskalla tavalla. Tunnin tehoa pystyy helposti säätelemään itse ﬁilistellen kevyemmin tai
kehoa voimakkaammin aktivoiden. Tanssiksi kehittää kunnon
lisäksi mm. rytmitajua, tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunnille
mukaan vesipullo ja tanssiin sopivat sisätossut jalkaan.

Senioritanssi

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 9.00-10.00 14.9.-7.12.2022
Johanna Heikkilä
Tunteja 16 sl 45 € enintään 20 osallistujaa

Senioritanssi on kansainvälinen tanssitunti, jossa tanssitaan
enimmäkseen paritansseja, yleensä piirissä, valmiiksi suunnitelluilla musiikeilla ja koreograﬁoilla. Tanssi virkistää mieltä, harjoittaa muistia ja tarjoaa iloista yhdessäoloa sekä kehittää tasapainoa ja kävelykykyä. Kurssille voi tulla yksin, sillä
tunneilla tanssitaan jatkuvasti paria vaihtaen. Tanssitaustaa ei
edellytetä ja tansseja ohjaa koulutettu ohjaaja. Mukaan tarvitaan kengät, joilla on mukava tanssia ja vesipullo juomataukoja varten.

830103

830105

Tanssiksi

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ti 10.15–11.00 13.9.–13.12.2022
Janette Koskinen
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Paikkatreeni

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
to 18.30–19.15 15.9.–8.12.2022
Saila Korpihete
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Paikkatreeni on kuin kiertoharjoittelu, mutta treenin ajan ollaan omalla paikalla. Paikkatreeni on omaa kehon painoa hyödyntävä jumppa, jonka liikkeet nostavat sykettä ja kehittävät
lihaskuntoa. Paikkatreenissä liikkeitä tehdään minuutissa niin
monta kuin ehdit tai haluat. Tervetuloa haastamaan itsesi kelloa vastaan! (Ota mukaan oman kuntosi mukaan 1-5 kilon käsipainot.) Ei jumppaa viikoilla 42.

830104

Asahi

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ti 9.20–10.05 13.9.–13.12.2022
Janette Koskinen
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022

Asahi on rauhallista kaikille sopivaa lempeää liikuntaa, joka
on saanut vaikutteita mm. joogasta, pilateksesta, taijista sekä
eri kamppailulajeista. Suomalainen Asahi pohjautuu vahvasti länsimaiseen lääke- ja liikuntatieteeseen. Tunti koostuu rentousosiosta, niska-hartiaosiosta, selkä-jalkaosiosta sekä tasapaino-osiosta. Liikkeet tehdään hitaan ja rauhallisen hengityksen rytmissä, joten harjoitus poistaa myös stressiä. Asahi
kehittää harrastajansa lihastasapainoa, koordinaatiota ja työergonomiaa. Asahin avulla opit avaamaan sekä vahvistamaan
kehoasi, lisäämään liikkuvuuttasi, parantamaan keskittymis-

830106

Asahia keskiviikkoaamuna

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 10.00–10.45 14.9.–7.12.2022
Johanna Heikkilä
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Ks. Asahi 830104
29
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830107

Perusjumppa

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 11.00–11.45 14.9.–7.12.2022
Johanna Heikkilä
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Monipuolinen treeni ilman hyppyjä, sisältäen yksinkertaisia
liikesarjoja. Sopii aloittelijoille sekä kevyemmän jumpan ystäville. Mukaan tarvitaan oma jumppa-alusta ja vesipullo. Välillä voidaan käyttää välineitä, esim. kevyet käsipainot (omat
painot mukaan), keppi jne.

830108

Tehojumppa

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 12.00–12.45 14.9.–7.12.2022
Johanna Heikkilä
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Reipas treeni vaihtuvilla teemoilla (aerobinen, toiminnallinen
jne.), sisältäen sykkeen nostoa sekä lihaskuntoa. Helpot liikesarjat sisältäen hyppyjä. Mukaan tarvitaan oma jumppa-alusta ja vesipullo. Välillä voidaan käyttää esim. käsipainoja (omat
painot mukaan).

sille aloitteleville zumbaajille. Tunti soveltuu myös heille, joille
Zumba Fitness on liian rankkaa ja vauhdikasta. Tunnilla nautitaan tanssin tuomasta ilosta ja pidetään hauskaa vähän rauhallisemmin.

830110

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 18.15–19.00 14.9.–7.12.2022
Janette Koskinen
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä
kehonhuoltomenetelmä. Tunnilla tehdään liikehallinta- ja liikkuvuusliikkeitä rauhallisesti hengityksen rytmittämänä kehon
faskialinjat huomioiden. Lisäksi tehdään täsmävenytyksiä kireille lihaksille. Näkökulma on kuntouttava sisältäen harjoitteita yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Tunti soveltuu
kaikille, jotka haluavat parantaa suorituskykyään tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. Tunnin lopuksi faskiapallolla hierotaan ja avataan kehon yleisimpiä triggerpisteitä. FasciaMethod tunnilla opit huoltamaan itseäsi kehosi faskialinjat huomioiden, lisäät liikkuvuuttasi ja parannat liikehallintaasi. Tunnille mukaan vesipullo, jumppamatto ja liikkumiseen sopivat
joustavat vaatteet päälle.

830111
830109

Zumba Gold ®

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 13.00–13.45 14.9.–7.12.2022
Johanna Heikkilä
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022

Tunnilla yhdistyvät Zumba® Fitness -tunnilta tutut latinalaisrytmit, kansainvälinen musiikki sekä askeleet. Zumba Gold ®
on suunnattu paitsi aktiivisille ikäihmisille myös kaikenikäi-

FasciaMethod

Jumpappaa

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
to 17.30–18.15 15.9.–8.12.2022
Saila Korpihete
Tunteja 12 sl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022

Jumpappaa -jumpassa yhdistyvät jumppa ja tanssi. Perusjumppa -askeleita maustetaan tanssillisuudella ja lavatanssimeiningillä unohtamatta kuitenkaan lattaritansseja. Jumpappaa on hyvän mielen tanssillinen jumppa, jossa kunto kohoaa ja lantio pyörii.
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Kevään liikunnat
830112

DanceFit

Vieremän koulu Nokantie 2
ma 16.45–17.30 9.1.–3.4.2023
Janette Koskinen
Tunteja 12 kl 45,00 € enintään 25 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2023

830118

Tehojumppa

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 12.00–12.45 11.1.–5.4.2023
Johanna Heikkilä
Tunteja 12 kl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023

Ks. Tehojumppa 830108.

Ks. DanceFit 830101.

830119

830113

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 13.00–13.45 11.1.–5.4.2023
Johanna Heikkilä
Tunteja 12 kl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023

Paikkatreeni

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
to 18.30–19.15 12.1.–6.4.2023
Saila Korpihete
Tunteja 12 kl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.2022

Ks. Paikkatreeni 830103 (Ei jumppaa viikolla 9).

830114

Asahi

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ti 9.20–10.05 10.1.–4.4.2023
Janette Koskinen
Tunteja 12 kl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2023

Zumba Gold ®

Ks. Zumba Gold ® 830109.

830120

Kehon ja mielen hyvinvointia

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 18.15–19.00 11.1.–5.4.2023
Janette Koskinen
Tunteja 12 kl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023

Ks. Tanssiksi 830105.

Tämä kehoa ja mieltä huoltava ja rentouttava kurssi sopii kaikille. Kurssilla tutustutaan erilaisiin hyvinvointi- ja kehonhuoltotunteihin, mm. FasciaMethod, YogaFlex ja gongirentoutus, PilatesFlow, Äänimaljarentoutus, Asahi, Faskiakäsittelyä eri välinein (mm. putkirulla ja skrapa). Näillä voimaannuttavilla, rentouttavilla ja stressiä poistavilla sekä vastustuskykyä parantavilla tunneilla kehitetään tasapainoa, parannetaan
kehon liikkuvuutta ja suorituskykyä sekä yleistä jaksamista.
Kurssilla opit kuuntelemaan, vahvistamaan ja tasapainottamaan kehoasi sekä mieltäsi eri tavoilla. Kurssilla kehosi sekä
mielesi rauhoittuvat ja jumit aukeavat. Pue rennot liikkumiseen sopivat vaatteet päällesi (kenkiä et tarvitse) ja ota jumppamatto sekä vesipullo mukaan.

830116

830121

Ks. Asahi 830104.

830115

Tanssiksi

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ti 10.15–11.00 10.1.–4.4.2023
Janette Koskinen
Tunteja 12 kl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2023

Asahia keskiviikkoaamuna

Jumpappaa

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 10.00–10.45 11.1.–5.4.2023
Johanna Heikkilä
Tunteja 12 kl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
to 17.30–18.15 12.1.–6.4.2023
Saila Korpihete
Tunteja 12 kl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 1.12.2022

Ks. Asahi 830106.

ks. Jumpappaa 830111.

830117

Perusjumppa

Tehtaankoulu Puutarhakatu 4
ke 11.00–11.45 11.1.–5.4.2023
Johanna Heikkilä
Tunteja 12 kl 45,00 € enintään 20 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2023

Ks. Perusjumppa 830107.
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HUOMASITKO?
Verkkopuntaripainonhallintakurssi
sivulla 8.

Ruokakurssit
Huom. ruokailtoihin osallistuva! Raaka-ainemaksu (8-12 €) maksetaan
illan aluksi suoraan opettajalle, varaa siis mukaan käteistä rahaa.
Ota mukaan myös sisäkengät, esiliina ja rasioita mahdollisia kotiinviemisiä varten.
810200

Miesten kokkailuillat syksyllä

810203

Miesten kokkailuillat keväällä

Keskuskoulu Koulukatu 5-7
to 17.00–20.00 22.9.–24.11.2022
Tuulikki Heikkilä
Tunteja 12 sl 35,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2022

Keskuskoulu Koulukatu 5-7
to 17.00–20.00 19.1.–16.3.2023
Tuulikki Heikkilä
Tunteja 12 kl 35,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2023

Haluatko kehittää kokkailutaitojasi mukavassa miesporukassa? Valmistamme helppoja ja hieman haastavampiakin ruokia; kalasta, lihasta ja kasviksista, jälkiruokaa ja leivontaa
unohtamatta. Rohkeasti mukaan uudet ja vanhat kokkaajat.
Aihepiirit sovitaan yhdessä ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kurssipäivät: to 22.9., 13.10., 3.11. ja 24.11.

Kurssipäivät: to 19.1., 9.2., 23.2. ja 16.3. Ks. Miesten kokkailuillat syksyllä 810200.

810201

Pelkkää kasvista

Keskuskoulu Koulukatu 5-7
to 17.00–20.00 29.9.–6.10.2022
Tuulikki Heikkilä
Tunteja 8 sl 25,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2022

Kyllästyttääkö kurkku, tomaatti ja salaatti? Kaipaatko ideoita helpoista ja nopeista arkeen sopivista kasvisruoista? Tällä
kurssilla valmistamme kasvisruokia hyödyntäen myös erilaisia kasviproteiinilähteitä. Kurssilla voidaan käyttää myös maitotuotteita ja kananmunaa. Kurssipäivät to 29.9. ja 6.10.

810202

Riistan makuisia herkkuja

Keskuskoulu Koulukatu 5-7
to 17.00–21.00 1.12.2022
Tuulikki Heikkilä
Tunteja 5 sl 15,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 24.11.2022

Riistaillassa opit riistalihan käsittelyä ja tutustut riistakauden
uusiin makuihin. Jos haluat, voit ottaa myös omaa riistalihaa
mukaan kurssille.

810204

Muisti- ja aivoruokaa

Keskuskoulu Koulukatu 5-7
to 17.00–20.00 26.1.–2.2.2023
Tuulikki Heikkilä
Tunteja 8 kl 25,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2023

Pätkiikö muisti? Tule tutustumaan muisti- ja aivotoimintaa
tukeviin ruoka-aineisiin ja -valintoihin sekä valmistamaan aivoruokaa.

810205

Maistuvaa ja ravitsevaa ruokaa
ikääntyville

Keskuskoulu Koulukatu 5-7
to 17.00–20.00 23.3.2023
Tuulikki Heikkilä
Tunteja 4 kl 15,00 € enintään 12 osallistujaa
Ilmoittautuminen päättyy 16.3.2023

Tule mukaan valmistamaan proteiinirikasta arkiruokaa! Terveyttä ja toimintakykyä tukeva ravitsemus on keskeinen hyvinvoinnin tekijä senioreiden terveydessä. Tällä kurssilla valmistamme maittavia arkiruokia käyttäen kasviksia, hyviä rasvoja ja proteiinin lähteitä.

Ilmoittaudu - vaikka heti!
● Internetissä https://www.opistopalvelut.ﬁ/wahren/
● Puhelimitse (03) 4141 5390 tai toimistossa virka-aikana.
Jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu varalle, vapautuvasta kurssipaikasta lähetetään tekstiviesti jonossa seuraavalle
tai mahdollisesti perustetaan uusi ryhmä.
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Tule viihtymään
ja oppimaan uutta !
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