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Yhteystiedot

Wahreninkatu 11 B, 30100 Forssa
avoinna työkauden aikana: 
ma 9-11 ja 13-16 
ti-pe 9-11 ja 13-15
Puhelin: (03) 4141 5390, 040 563 7520
Sähköposti: wahrenopisto@forssa.fi 
Kotisivut: 
https://wahrenopisto.fi/ 
https://forssatv.fi/
Opiston uutiskirjeen voi tilata kotisivuilta.
Instagram: wahrenopisto_taitoaineet 
Blogi: http://wahrenopisto.blogspot.com/

Olemme myös Facebookissa. 

Wahren-opiston loma-ajat
Syysloma on 18.-24.10.2021 (vko 42) ja 
talviloma 28.2.-6.3.2022 (vko 9)

Toiminta-ajatus
Wahren-opisto on kansalaisopisto, jossa on mah-
dollista kehittää ja ylläpitää tietoja ja taitoja ja 
kokeilla uusia asioita sekä kohdata ihmisiä. Toi-
minta tähtää henkiseen hyvinvointiin ja elinikäi-
seen oppimiseen.

WahrenOpisto

Sisällysluettelo



Rehtori 
Simo Veistola, FT, MBA  
Puhelin 050 564 0057  
Sähköposti simo.veistola@forssa.fi 
 
Taide- ja taitoaineet, taiteen perusopetus,
kirjallisuus, tanssi, liikunta, hyvinvointi, 
kotitalous
Marja-Leena Kangasniemi-Saari, 
suunnittelijaopettaja, muotoilija (YAMK)  
Puhelin (03) 4141 5399, 050 917 5704  
Sähköposti marja-leena.saari@forssa.fi
 
Teatteritaide, taiteen perusopetus, 
ForssaTV:n toimitus
Kirsi Lindholm 
Puhelin 050 563 5508 
Sähköposti kirsi.lindholm@edu.forssa.fi
 
Musiikki 
Natalia Maltizova, musiikin kandidaatti  
Puhelin 040 722 0801  
Sähköposti natalia.maltizova@edu.forssa.fi

Päätoiminen henkilökunta

Rehtorin terveiset
Odotamme lukuvuotta 2021-2022 innolla, sillä edellinen lukuvuosi oli epävarmuuden aikaa - mm. 100-
vuotisjuhlat peruttiin ja monen kurssin osalta siirryttiin etäopetukseen, opetusta siirrettiin tai oppitunteja 
peruttiin. Mutta selvisimme kunnialla! Kiitos kaikille teille opistolaiset ja henkilökunta!

Opisto on sopeuttanut toimintaansa voimakkaasti viime vuosina. Henkilöstökulut ovat pienentyneet 
neljässä vuodessa 36 prosenttia. Syynä tähän säästövelvoitteeseen on ollut erityisesti se, että opistolla on 
historiallisista syistä kokoonsa nähden vähän ns. valtionosuustunteja. Koulutuksen järjestäjät, Forssa ja 
Tammela, ovat joutuneetkin maksamaan opetuksesta moniin muihin opistoihin nähden enemmän.  

Toivon, että olemme nyt pääsemässä tuntien osalta kestävälle tasolle. Voimmekin toivottavasti keskittyä 
entistä enemmän opetuksen monipuolistamiseen ja laadun kehittämiseen.   

Ystävällisin terveisin,
Simo Veistola 
rehtori 
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Kielet 
Ulla Lehtinen, FM 
Puhelin 040 759 6380 
Sähköposti ulla.lehtinen@edu.forssa.fi
 
Yleiset kielitutkinnot
Joanna Moorhouse 
Puhelin 050 3524 047 
Sähköposti joanna.moorhouse@edu.forssa.fi
 
Tammelan yhdyshenkilö 
Pekka Lintonen, sivistystoimenjohtaja 
Puhelin 050 339 3675 
Sähköposti pekka.lintonen@tammela.fi
 
Toimistosihteeri 
Arja Latvala  
Puhelin (03) 4141 5390, 040 563 7520 
Sähköposti arja.latvala@forssa.fi
 

Wahren-opisto 2021–2022 ja Jokiläänin kansalaisopisto 2021–2022
Kustantajat   Wahren-opisto ja Jokiläänin kansalaisopisto
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Maksut  

● Opiskelija kustantaa itse oppikirjat ja tarvikkeet. 
● Kurssimaksuilla katetaan osa kurssin kuluista, suu-
rimman osan kurssin kuluista maksaa ylläpitäjäkunnat 
ja valtio.  

●  Jos epidemian aiheuttamien rajoitusten takia osa tun-
neista jää pitämättä, koko kurssimaksua ei tarvitse mak-
saa. Maksat vain pidetyistä kurssikerroista. 

● Jos kurssi kestää koko lukuvuoden, mutta opiskelija 
aloittaa vasta keväällä, hän maksaa vain kevään osuuden 
kurssimaksusta (paikkaa ei voi varata syksyllä). 

● Jos et voi osallistua kurssille, muista peruuttaa se vii-
meistään viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä 
opiston toimistoon, ei kurssin opettajalle. 

● Jos kurssin tunneista toteutuu vähemmän kuin 2/3, 
lasku tehdään toteutuneiden tuntien mukaisesti. Opisto 
ei korvaa automaattisesti peruuntuneita tunteja! Kurs-
simaksu on ilmoittautumismaksu, sillä kurssin kuluista 
kurssimaksut kattavat vain pienen osan. 
  
Vakuutusturva 
Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan. 
Suosittelemme vapaa-ajanvakuutuksen ottamista.  

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittaudu - vaikka heti! 

● Internetissä https://www.opistopalvelut.fi/wahren/ 
- hae haluamasi kurssi oikean yläkulman hakutoiminnolla tai selaamalla kursseja.  
- kerää kaikki kurssisi ostoskoriin ja täytä tämän jälkeen tietosi. 
Alaikäisen kohdalla tarvitaan myös huoltajan tiedot maksajan tietoihin.

Lähetä ilmoittautuminen. Saat vahvistuksen sähköpostiisi.  
- jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu varalle, vapautuvasta kurssipaikasta 
lähetetään tekstiviesti jonossa seuraavalle tai mahdollisesti perustetaan uusi ryhmä.  

● Puhelimitse (03) 4141 5390 tai toimistossa virka-aikana.  
Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä tietoa kurssin alkamisesta. 
Kurssilaisille ilmoitetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että kurssi peruuntuu liian pienen 
opiskelijamäärän vuoksi tai opiskelija saa paikan varasijalta.  

Lahjakortin voi hankkia toimistostamme.

Työttömänä

● Voit saada yhdestä kurssimaksusta 50 % opin-
tosetelialennuksen. Alennusta ei kuitenkaan saa 
avoimen yliopiston kursseista eikä taiteen perus-
opetuksesta. 
● Ilmoittaudu kurssille ja valitse lisäksi 009820 
opintosetelialennus (Opetushallituksen rahoitta-
ma). 
Opisto pidättää itselleen oikeuden tarkastaa kelpoi-
suutesi alennukseen ja keskeyttää avustuksen jaka-
misen, kun raha on käytetty. Mahdollinen alennus 
huomioidaan saamassasi kurssilaskussa. 
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Kotitalous oli Elli Laurilan ajan opistossa tärkeä oppiaine - ”Soppakoulu” Tehtaankoululla

Näyttelyt ja tapahtumat

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

Wahren-opiston opistolaiskunta ry 

Opistolaiskunta kutsuu jäseniä mukaan toimintaan: kesämö-
kin ylläpitoon ja retkijärjestelyihin ja muuhun mukavaan yh-
dessä tekemiseen. Ilmoittaudu maksutta opiston ilmoittautu-
misen yhteydessä (erillinen ”kurssi” 009800).    

Lisätietoja myös Wahren-opiston nettisivuilta 
https://wahrenopisto.fi/opistolaiskunta/ 
Opiston mökin ja saunan (Opistontie, Tammela)
tilavaraukset sekä muut tiedustelut: 
Sihteeri Tiina Henriksson 040 749 5244. 

ForssaTV
Wahren-opisto aloitti lv. 2019–2020 oman internetissä toimi-
van lähetystoiminnan ja ohjelmia onkin kertynyt jo yli 300.

FORSSATV.FI -sivuilla on siis nähtävissä valtavasti erilai-
sia tallenteita ja uutta materiaalia katsottavaksi tehdään jatku-
vasti noin neljän lähetyksen viikkotahdilla. 

HÄTÄSET-SARJASSA haastatellaan ajankohtaisista, mie-
lenkiintoisista ja seutukuntaa koskettavista asioista eri hen-
kilöitä. Jututettavana on kuntien työntekijöitä ja kolmannen 
sektorin vaikuttajia sekä kulttuuriyhdistysten ja urheiluseuro-
jen edustajia, yrittäjiä kuin myös aivan tavallisia ihmisiä. 

FORSSA FOORUMISSA käydään yhteiskunnallista kes-
kustelua 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 vaih-
tuvan sadun kuvittamiseen lähettämällä kuvia taideteoksis-
taan keskiviikkoiltaan mennessä. Mikä olisikaan mukavam-
paa kuin ihailla koko perheen kesken hienoja taiteiluja sadun 
lomassa. 

Muu ohjelmisto
ForssaTV on saanut esitettäväkseen myös runsaasti laaduk-
kaita 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 Fors-
sa Foorumin keskusteluaihetta tai kenet haluaisit nähdä Hätä-
set -haastattelussa. 

Helpoin tapa seurata tarjontaa on käydä forssatv.fi sivuilla 
tai seuraamalla ForssaTV:n Facebook-sivuja. Käy vaikka sa-
man tien tutustumassa!

ForssaTV:n toimitus: 
Kirsi Lindholm
Puhelin 050 563 5508 
Sähköposti kirsi.lindholm@edu.forssa.fi
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   Kaikki luennot ovat maksuttomia.

129806 Grand Canyonin pauloissa 

Forssan yhteislyseo, 3. krs.,
Lyseokatu 2
Joanna Moorhouse
2 t sl

ke 17.30-19.00
15.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

Arizonan Grand Canyoniin tutustuu parhaiten ”rim-to-rim” 
4 päivän vaelluksella pohjoisreunalta eteläreunaan kulkeval-
la noin 35 kilometrin patikoinnilla. Vaellus on kokonaisvaltai-
nen kokemus ja vie mennessään. Historialliset kalliot, huimat 
maisemat, kuiva luonto, kuumuus ja Coloradojoen ylitys on 
haastava ja unohtumaton kokemus. Joanna Moorhouse esit-
telee Grand Canyonin tarjoamia vaellusmahdollisuuksia. Il-
moittaudu tähän luentoon etukäteen 7.12. mennessä. 

Wahren-opisto välittää lukuvuoden aikana 
kymmenisen asiantuntijaluentoa verkon välityksellä.  
Luentoa voi tulla katsomaan Brander-saliin, jossa 
luennot heijastetaan suorana valkotaululle. 
Luentojen aikataulu ilmoitetaan myös kotisivuilla 
kohdassa ”luennot”.  

Syksyn 2021 luennot 
keskiviikkoisin klo 14-15.30 kirjastotalon 
Brander-salissa (Wahreninkatu 4):

15.9.  Rokotusten mahdollisuudet ja uhat. 
 Koronarokotteisiin liittyvä katsaus, jossa 
 huomioidaan mm. rokotekriittisyys.  
 LT, ylilääkäri Hanna Nohynek, THL 
13.10.  Luontoaskel terveyteen, allergiat 
 esimerkkinä. 
 Professori, emeritus Tari Haahtela, HYKS, 
 Iho- ja allergiasairaala 
27.10.  Aivojen hyvä elämä. 
 Professori, aivotutkija Minna Huotilainen, HY 
10.11.  Virusten luonnon valinta ja evoluutio. 
 Apulaisprofessori Lotta-Riina Sundberg, JYU
8.12.  Uudet energiatekniikat, ympäristö ja
  talous. Professori Peter Lund, Aalto-yliopisto 

Luennot

STUDIA GENERALIA -luentosarja

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Henry Malmgren
6 t sl

ti 17.30 - 19.00
30.11.–14.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

Lukuvuonna 2021-2022 pidetään joka kuukauden
ensimmäinen tiistai Studia Generalia -luentosarjan 
luentoja Brander-salissa klo 18-20. 

SYKSYN TEEMANA SUOJELU
Ti 7.9.2021  Luonnonsuojelun historiaa 
  Lounais-Hämeessä 
Ti 5.10.2021  Lounais-Hämeen linnusto 
  ja sen suojelu 
Ti 2.11.2021  Forssalainen rakennusperintö 
  ja sen suojelu 

KEVÄÄN TEEMANA KULTTUURI
Ti 1.2.2022  Teatteritaidetta lounais-
  hämäläisittäin/Forssan 
  Teatteriyhdistys ry.
Ti 1.3.2022  Kulttuurinhyvinvointi-
  vaikutuksista/kulttuuriyrittäjä, 
  FM Merja Isotalo
Ti 5.4.2022  ajankohtaiset tiedot tulevat 
  kotisivuille kohtaan luennot

129804 Kiehtova Galicia 

Espanja on ollut pitkään suomalaisten suosiossa matkailu-
maana. Kanariansaaret, Andalusia, Madrid ja Barcelona ovat 
tuttuja kohteita. Mutta mitä tiedät Galiciasta? Galiciasta löy-
tyy kaunista luontoa, valkoisia hiekkarantoja, idyllisiä pikku-
kyliä ja merenherkkuja joka makuun. Mitä muuta Galicia tar-
joaa? Tule tutustumaan Galician kieleen ja kulttuuriin Henry 
Malmgrenin matkassa. Luvassa on kolmen kerran luentosar-
ja, jolla pääset kurkistamaan mielenkiintoiseen ja erilaiseen 
Luoteis-Espanjaan. Ilmoittaudu tähän luentoon etukäteen 
22.11. mennessä. 

129805 Patikointi halki Ranskan,
 Italian ja Sveitsin Alppien

Forssan yhteislyseo, 3. krs.,
Lyseokatu 2
Joanna Moorhouse
2 t sl

ke 17.30-19.00
8.12.2021 
Enintään 

20 opiskelijaa

Jos haluat koetella sisuasi ja häikäistyä upeista maisemista, 
Mont Blancin vaellusreitti on nappivalinta. Mont Blanc vuo-
ristoalueen (TMB=Tour de Mont Blanc) rengaspatikointi on 
noin 170 kilometrin pituinen 11 päivää kestävä seikkailu, jon-
ka vaeltajat tulevat kaikista maailman kolkista. Ajatus siitä, et-
tä on omin jaloin noussut ja laskeutunut kolmen maan halki, 
on ihastuttava. Oppaana Mont Blanc-luennolla toimii Joanna 
Moorhouse. Ilmoittaudu tähän luentoon etukäteen 30.11. 
mennessä. 

Opisto järjestää lukuvuoden aikana myös 
muita luentoja

Osa luennoista järjestetään yhteistyössä kaupunginkirjaston, 
Forssan museon ja eri yhdistysten kanssa.  Luennoista kerro-
taan tarkemmin mm. lehti-ilmoituksissa ja kotisivuilla.
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Verkkokurssit ja -luennot

Olemme koonneet tähän kurssit ja luennot, mitkä toteute-
taan vain verkossa. Käytössä on Teams-, Zoom- ja Whats- 
App -sovellukset. On tärkeää, että ilmoittautuessasi annat 
puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Leni Huuhtanen
Ilmoittautuminen 
21.8.2021 mennessä

ma 18.00–19.30
23.8.2021   
Enintään  

30 opiskelijaa

340101 Teams haltuun, maksuton!

Tässä kahden tunnin koulutuksessa tutustut Teamsin käyt-
töön opiskelijan näkökulmasta. Kun olet ilmoittautunut kurs-
sille, opettaja lähettää sähköpostiisi ohjeet, kuinka sovellus la-
dataan. Saat myös sähköpostiisi linkin, josta pääset liittymään 
Teams-kokoukseen 23.8. Kurssilla harjoitellaan yhdessä opet-
tajan kanssa, miten Teamsiä käytetään etätunneilla. Kurssin 
jälkeen osaat opiskelijana tarvitsemasi Teamsin perustoimin-
not.

Leni Huuhtanen
Ilmoittautuminen 
23.8.2021 mennessä 

ke 18.00–19.30
25.8.2021 
Enintään 

30 opiskelijaa

340102  Zoom haltuun, maksuton!

Tämän kahden tunnin koulutuksen aikana tutustut Zoomin 
käyttöön opiskelijan näkökulmasta. Kun olet ilmoittautunut 
kurssille, opettaja lähettää sähköpostiisi ohjeet, kuinka sovel-
lus ladataan. Saat myös sähköpostiisi linkin, josta pääset liitty-
mään Zoom-kokoukseen 25.8. Kurssilla harjoitellaan yhdessä 
opettajan kanssa, miten Zoomia käytetään etätunneilla. Kurs-
sin jälkeen osaat ne Zoomin perustoiminnot, joita opiskelija-
na tarvitset.

Tuulikki Heikkilä
2 t sl
Ilmoittautuminen 
27.9.2021 mennessä

to 18.00–19.30
4.10.2021 
Enintään 

50 opiskelijaa

830201  Katkaise sokerikoukku ja
 pysäytä herkkukierre! Maksuton!

Verkkoluennolla saat tietoa ja käytännön askeleita sokerin ja 
sokeriin verrattavien aineiden vähentämiseen ja kokonaisval-
taiseen hyvään oloon. Teams-sovelluksella pidettävälle verk-
koluennolle tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuneille 
lähetetään sähköpostiin linkki, josta luentoa voi seurata omal-
ta tietokoneelta tai mobiililaitteelta. 

Anne Takku
24 t sl
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2021 mennessä

ma 18.00–19.30
13.9.–29.11.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

830200  Verkkopuntari 
 painonhallintakurssi

Verkkopuntari on ohjelma painonhallinnan ja pysyvien elin-
tapamuutosten tueksi. Pääteemat ovat ravitsemus, liikunta, 
voimavarat ja lepo. Verkkopuntarin avulla pyritään pysyviin, 
terveyttä ja hyvinvointia edistäviin muutoksiin, joita on rea-
listista toteuttaa myös pidemmällä aikavälillä. Kurssi kestää 12 
viikkoa, aloitamme Teams -tapaamisella, sen jälkeen kurssilai-
nen saa joka viikko tehtäviä ja luettavaa kurssialustalle. Ohjaa-
jan kanssa keskustellaan viikoittain kurssialustalla. Kurssiteh-
täviä voit tehdä silloin, kun sinulle parhaiten sopii, ainoastaan 
Teams-tapaamiset toteutetaan yhdessä sovittuna ajankohtana. 
Teamsin ja verkkoalustan käyttö on helppoa. Tarvitset säh-
köpostiosoitteen, nettiyhteyden ja tietokoneen, jossa on mik-
rofoni ja kamera. Kurssia varten ei tarvitse ladata mitään oh-
jelmia omalle koneelle. Alkuun pääsemiseksi saat tarvittavat 
neuvot ja ohjeet sähköpostilla ja/tai puhelimitse.

Janette Koskinen
6 t sl
Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä

ma 11.00–11.20
13.9.–29.11.2021 

Enintään 
30 opiskelijaa

830100  Taukojumppaa verkossa

Taukojumppakurssilla opit tauottamaan päivääsi/ työpäivää-
si lempeillä liikkeillä. Liikkeet tehdään seisten tai istuen, joten 
voit tehdä tämän toimistossa melko pienessäkin tilassa, etkä 
tarvitse mitään erityisiä välineitä. Kurssilla opetellaan huolta-
maan taukojumpalla kehoa kokonaisvaltaisesti, mutta pääpai-
no on niska-hartiaseudun liikkeissä eli sopii erityisen hyvin 
näyttöpäätteellä työskentelevälle ja toki kaikille muillekin, jot-
ka haluavat taukojumppahetken päiväänsä. Kurssi toteutetaan 
Zoom Cloud Meetings -ohjelman kautta eli tarvitset vain lait-
teen nettiyhteydellä ja saat sähköpostiisi osallistumislinkin. 

Tiina Karttunen

14 t kl
Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 28.1.2022 mennessä 

pe 17.00–20.00
la - su 10.00–13.45

11.2.–13.2.2022 
Enintään 

11 opiskelijaa

110405  Verkkohelmet

Helmitöitä etänä verkossa. Helmeillään kauniita koruja itsel-
le tai lahjaksi sekä koristeita kotiin. Opetellaan muutama eri 
helmityötekniikka. Kurssilaisille lähetetään lähempänä kurs-
sia tarkempi ohjelma ja tarvikelista. Kurssilla käytetään sähkö-
postia, Zoom-videopalvelua ja WhatsApp -viestisovellusta. 

Leni Huuhtanen
20 t sl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2021 mennessä 

ti 17.30-19.00
21.9.2021-30.11.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

120307  Englantia verkossa 1 

Tervetuloa kehittämään englannin taitoasi verkossa aikaan tai 
paikkaan sitoutumatta. Kurssilla kehität kielitaitoasi niin luke-
malla, kirjoittamalla kuin kuuntelemalla, halutessasi myös pu-
humalla. Kurssin Peda.net-sivuilla julkaistaan viikoittain mo-
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Huomasitko 
KATKAISE SOKERIKOUKKU- 
verkkoluennon s.9?

Mukavia vinkkejä ruuanvalmistukseen saat Kokkailua 
keventäville -kurssilta. Tästä tarkempia tietoja löytyy 
sivulta 33.

Tukea ja hyvää fiilistä 
saat XL-tanssimix- kurssilta, ks. kurssin tiedot 
sivulta 31.

Entä kiinnostaisiko sinua vaateompelu? 
Tuijan ammattitaitoisella opastuksella ompelet itsellesi 
hyvin istuvan vaatteen XL-vaatteet -kurssilla. Tästä kurs-
sista tarkempia tietoja löytyy sivulta 20.

Leni Huuhtanen
20 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 10.1.2022 mennessä 

ti 17.30-19.00
18.1.2022-29.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

120308  Englantia verkossa 2 

Tervetuloa jatkamaan englannin opiskelua verkossa aikaan tai 
paikkaan sitoutumatta. Kurssilla kehität kielitaitoasi niin luke-
malla, kirjoittamalla kuin kuuntelemalla, halutessasi myös pu-
humalla. Kurssin Peda.net-sivuilla julkaistaan viikoittain mo-
nipuolisia tehtäviä, joista saat palautetta opettajalta. Kurssilla 
opiskelet englannin perusrakenteita (mm. tulevan ajan ilmai-
seminen, ehtolauseet, artikkelien käyttö, passiivi, prepositioi-
ta) ja teemoina on mm. talvisanastoa, kierrättäminen ja ympä-
ristö, puhelimessa asioiminen, small talk sekä englanninkie-
listen maiden keväisiä juhlapyhiä. Ennen kurssin alkua saat 
opettajalta sähköpostitse ohjeita kurssin aloitukseen. Muistat-
han ilmoittaa sähköpostisi ilmoittautuessasi. Ensimmäinen 
kerta opastusta kurssiin ja kurssialustaan etäyhteyden vä-
lityksellä (vapaaehtoinen). Kurssia varten tarvitset tietoko-
neen, nettiyhteyden, kuulokkeet/kaiuttimet kuunteluita var-
ten sekä tietokoneen peruskäyttötaidot. Taitotaso A2-B1.

nipuolisia tehtäviä, joista saat palautetta opettajalta. Käymme 
läpi perusrakenteita esim. aikamuotoja, sanajärjestystä ja ajan-
ilmauksia, adjektiiveja ja adverbeja. Teemoina ovat mm. per-
he, asuminen, vapaa-aika, sää, ruoanlaitto sekä englanninkie-
listen maiden syksyisiä juhlapyhiä. Ennen kurssin alkua saat 
opettajalta sähköpostitse ohjeita kurssin aloitukseen. Muistat-
han ilmoittaa sähköpostisi ilmoittautuessasi. Ensimmäinen 
kerta opastusta kurssiin ja kurssialustaan etäyhteyden vä-
lityksellä (vapaaehtoinen). Kurssia varten tarvitset tietoko-
neen, nettiyhteyden, kuulokkeet/kaiuttimet kuunteluita var-
ten sekä tietokoneen peruskäyttötaidot. Taitotaso A2-B1.

Etälukupiirit I & II 
luetaan yhdessä maailma paremmaksi!

Lukupiireissä pohditaan huomiota herättäneiden ja suosit-
tujen kirjojen teemoja. Nämä teokset ovat nousseet kirjasto-
jen varauslistojen ja kirjasuosituslistojen kärkeen. Tule kes-
kustelemaan ja jakamaan lukukokemuksesi muiden kanssa.

Voit ilmoittautua molempiin lukupiireihin tai vain toiseen 
niistä. Kirjat eivät sisälly kurssimaksuun, mutta voit vara-
ta niitä Louna-kirjastoista suoraan lukupiirien kirjalistojen 
kautta (ks. linkki kurssitiedoissa). 

130201  ETÄLUKUPIIRI I: 
 KOTIMAINEN KIRJALLISUUS

Opettaja: kirjastonhoitaja Noora Oluikpe
Opetus tapahtuu Teams-sovelluksen kautta. Muista antaa 
sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi!
Kurssimaksu 20 €
Lukupiirin kirjalista: https://louna.finna.fi/List/972931

Katrina - Sally Salminen (Teos 2018)
ma 20.9.2021 klo 17.30-19.00
Katrina oli oman aikansa (1936) kansainvälinen bestseller 
ja suosituin suomalainen kirja ulkomailla ennen Mika Wal-
tarin Sinuhea. Juha Hurmeen uusi Suomi 100 -juhlavuoden 
käännös nostaa Katrinan ansaitsemaansa arvoon.

Pienen hauen pyydystys - Juhani Karila (Siltala 2019)
ma 29.11.2021 klo 17.30-19.00
Karilan teos hivelee taituruudellaan Bulgakovin surrealis-
mia. Ajankohtaisessa reaalifantasiassa käsitellään Lapin sa-
laisuuksia. Teoksesta kohistaan niin kirjablogeissa kuin Hel-
met-lukuhaasteen FB-sivuillakin. 

Ei kertonut katuvansa - Tommi Kinnunen (WSOY 2020)
ma 21.2.2022 klo 17.30-19.00 
Teos valittiin vuoden 2020 lukijoiden suosikiksi Finlandia-
palkintoehdokkaista. Kirja kertoo viiden vankileiriltä lähte-
neen naisen kotimatkasta läpi poltetun Lapin vuonna 1945.

Naiset joita ajattelen öisin - Mia Kankimäki (Otava 2018) 
ma 25.4.2022 klo 17.30-19.00
Kirjan matkassa pääsee tutkimusmatkailija- ja taiteilijanais-
ten opastamana maailman ympäri. Yönaisten malliin kaikki 
on mahdollista! Kirjaa on käännetty kuluneen vuoden aika-
na useammalle kielelle.

130202  ETÄLUKUPIIRI II: 
 MAAILMANKIRJALLISUUS

Opettaja: kirjastonhoitaja Noora Oluikpe
Opetus tapahtuu Teams-sovelluksen kautta. Muista antaa 
sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi!
Kurssimaksu 20 €
Lukupiirin kirjalista: https://louna.finna.fi/List/972940
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Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Jyrki Jokinen
30 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä

ke 14.00–16.15
15.9.–24.11.2021 

19.1.–6.4.2022 
Enintään 

14 opiskelijaa

009810  Miesten yhteiskunnallinen 
 opintopiiri

Miesten yhteiskunnallinen piiri on ajankohtaisia tai historial-
lisia yhteiskunnallisia sekä kulttuurisia teemoja niiden tausto-
jen kautta syventävä foorumi. Syyslukukaudella 2021 keskei-
siä teemoja ovat mm: Euroopan Unionin kehityspiirteitä, so-
teratkaisun edistyminen, Suomen suurimpien puolueiden his-
toriaa ja valittujen kirjojen esittely. 

Manttaali, Forssantie 136
Erkki Tiensuu 
27 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 20.9.2021 mennessä

ma 14.00–16.15
27.9.–29.11.2021 
17.1.–28.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

130100  Sukututkimusta Tammelassa

Saat henkilökohtaista opastusta sukututkimuksen tekemiseen. 
Tuo myös omat tutkimuksesi muiden näytille, niin saamme 
yhdessä hyvän kuvan Tammelan suvuista. Erkki Tiensuu 050-
3523176. 

Kirjastotalon luentosali, 
Wahreninkatu 4
Noora Oluikpe
10 t sl, 10 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2021 mennessä

ma 17.30-19.00
6.9.–13.12.2021 

4.1.–2.5.2022 
Enintään 

14 opiskelijaa

130200  Lukupiiri

Luemme ja keskustelemme valituista kirjoista. Vuoden kirjal-
lisena teemana ovat eri tyylilajit. Ensimmäisenä lukupiirikir-
jana on ma 6.9. Juhani Karilan kehuttu Pienen hauen pyydys-
tys, joka edustaa tyyliltään uuskummaa. Romaani on Lapin 
salaisuuksia käsittelevä reaalifantasia. Jatkamme lukupiiriä 
ainakin dekkareilla, kehityskertomuksella, komedialla ja ro-
mantiikalla. Syksyn kokoontumiset: 6.9., 4.10., 1.11., 22.11. ja 
13.12. Kevään kokoontumiset: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. Tar-
vittaessa etänä. Päivittyvä lista lukupiirin kirjoista: https://lou-
na.finna.fi/List/970147

Ks. myös etälukupiirit: Kotimainen kirjallisuus ja maailman-
kirjallisuus - Luetaan yhdessä maailma paremmaksi. Tiedot 
löytyvät sivulta 10.

Wahren-opisto järjestää lukuvuoden aikana Forssassa ja Tam-
melassa digipajoja, joihin voi tulla paikalle oman laitteen kans-
sa kysymään neuvoa laitteen sekä ohjelmien käytöstä. Seuraa 
ilmoittelua alkamisajoista sanomalehdissä ja kotisivuilla sekä 
kyläyhdistysten omilta kotisivuilta että kylien muista tiedot-
teista. 

Digipajat keskiviikkoisin 1.9. - 15.12.2021.
Forssan kirjastolla klo 11.00 - 13.00 (ei viikolla 42) 
Tammelan kirjastolla klo 13.30 -15.30 (ei viikolla 42)

Digikoulutus

Suon villi laulu - Delia Owens (WSOY 2020)
ma 25.10.2021 klo 17.30-19.00
Eläintieteilijä Delia Owensin romaani oli yksi vuoden 2020 
puhutuimmista kirjallisista tapauksista. Se on sydäntä sär-
kevä kasvutarina, murhamysteeri ja lumoava kertomus 
luonnon kauneudesta.

Opintiellä - Tara Westover (Tammi 2018)
ma 24.1.2022 klo 17.30-19.00
Opintiellä on uskomaton tarina lapsen ja nuoren naisen sit-
keydestä sekä siitä, miten koulutus voi auttaa rakentamaan 
särjetyn identiteetin eheäksi.

Minun tarinani - Michelle Obama (Otava 2018)
ma 21.3.2022 klo 17:30-19
Pohdiskelevissa ja kiehtovissa muistelmissaan Michelle Oba-
ma kertoo tasapainoilustaan perhe-elämän ja puolisonsa ase-
man tuomien vaatimusten välillä.

Pieni elämä - Hanya Yanagihara (Tammi 2017)
ma 23.5.2022 klo 17.30-19.00
Järkälemäinen teos nousi Suomessa valtavaan suosioon maa-
livahti Kevin Lankisen lukupiiristä. Ällistyttävä ja järkyttävä 
kuvaus hyväksikäytöstä sukeltaa tummista tummimpiin ve-
siin. Liikuttavaa on kuitenkin ystävyys, joka kantaa läpi elä-
män.

Yleissivistävä koulutus ja kirjallisuus

Luvassa on myös luentoja sekä maksuttomia tietokoneen käy-
tön ABC kursseja ikäihmisille, joissa opastetaan tietokoneen / 
tabletin käyttämistä aivan alkeista lähtien.

Ikäihmisten digikoulutus Brander-salissa to klo 10.00 - 16.00 
(useampia ryhmiä) 2.9. - 16.12.2021. 
Maksimi 5 opiskelijaa/ ryhmä. Ilmoittautumiset vain puheli-
mitse toimiston aukioloaikoina, puh. 03 4141 5390.
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Taiteen perusopetus aikuisille - UUTTA

Näyttämötaiteet

Teatteritalo, Torikatu 8
Titi Lillqvist
28 t sl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 1.9.2021 mennessä

ke 16.30-18.00
8.9.–15.12.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110208  Nuorisoteatteriryhmä

Ryhmässä on tarkoitus harrastaa monimuotoista teatterin te-
kemistä ja valmistetaan näytelmä keväälle 2022. Harjoitus-
päiviä lisätään ensi-illan lähestyessä. Treenipäiviä sovitellaan 
ryhmän tarpeiden mukaan.

Teatteritalo, Torikatu 8
Kirsi Lindholm
32 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 24.8.2021 mennessä 

ti 16.15-17.45
31.8.–14.12.2021 
18.1.–12.4.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110209  Film stars

Haluatko oppia näyttelemään kameran edessä? Opettelem-
me erilaisia tapoja näytellä luontevasti erilaisissa rooleissa ja 
teemme kurssilla mm. self-tapet, joiden avulla voi hakeutua 
esimerkiksi mainoskuvauksiin. Voit olla teatteritaiteen perus-
opetuksen oppilas tai muuten näyttelemisestä kiinnostunut. 
Kurssi on tarkoitettu yli 13-vuotiaille, yläikärajaa ei ole. 

Teatteritalo, Torikatu 8
Kirsi Lindholm
32 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 24.8.2021 mennessä

ti 12.30-14.00
31.8.–14.12.2021 

18.1.–12.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110210  Päivä näytellen, aikuisten ryhmä

Haluatko näytellä? Kurssi on suunnattu sinulle, joka haluat 
näytellä päiväsaikaan. Voit olla kokenut tai täysin kokematon. 
Teemme erilaisia harjoitteita ja valmistamme esityksen. Läh-
de rohkeasti mukaan! 

Teatteritalo, Torikatu 8
Kirsi Lindholm
32 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 23.8.2021 mennessä

ma 20.00–21.30
30.8.–13.12.2021 

17.1.–11.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110211  Improvisaatio

Sinulle, jolla on kokemusta näyttelemisestä tai jos olet rohkea 
heittäytyjä tai haluat päätyä rohkeammaksi. Ei haittaa, vaik-
ka olisit jo vanha tekijäkin improvisoinnin saralla. Ryhmäs-
sä saat lisäkokemusta omiin ideoihin uskomisesta ja niiden ja-
lostamisesta, toisten ideoiden kuuntelemisesta ja hyväksymi-
sestä, oman itseluottamuksen karttumisesta itsekritiikin vähe-
nemisen myötä. Improvisaatio on hetkessä syntyvää taidetta, 
läsnäoloa ja heittäytymistä esiintymistilanteeseen niin näyttä-
möllä kuin arjessakin. Ryhmän opettaja on toiminut impro-
visaatioteatteri Neljäs Seinä näyttelijänä ja kouluttajana vuo-
desta 2008. 



Taiteen perusopetus lapsille
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Teatteritaiteen perusopetus
Pieni teatterikoulu

Wahren-opistolla annetaan teatteritaiteen perusopetusta Fors-
sassa sekä Tammelassa. Lapsen on mahdollista aloittaa opiske-
lu jo heti ala-asteikäisenä tai halutessaan mukaan voi hypätä 
vasta myöhemminkin. Jokaiselle räätälöidään oma polku, jot-
ta yleinen oppimäärä vuosien saatossa saavutettaisiin. Opiske-
lu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapah-
tuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Oppilas tutustuu teatte-
rin eri osa-alueisiin sekä saa kokemuksia esitysten valmistus-
prosessista sekä esiintymisestä.

Pieni Teatterikoulu tarjoaa kiinnostavia esityksiä oppilai-
den kotiväen lisäksi myös alueen lapsille ja nuorille. Jokainen 
ryhmä pyrkii valmistamaan jossain vaiheessa kauttaan esi-
tyksen - aluksi vain kotiväelle, mutta kokemuksen karttuessa 
myös kaikelle kansalle.

Pienen teatterikoulun 
vanhempainyhdistys ry

Oppilaiden huoltajat voivat halutessaan liittyä vanhempainyh-
distykseen, jonka tehtävänä on tukea Pienen Teatterin toimin-
taa. Yhdistyksellä ei ole jäsenmaksuja, eikä sen toiminnalla ole 
tarkoitus rasittaa huoltajia. Pääasia on toimia Pientä Teatteria 
edustavana tahona julkishallinnon suuntaan, hankkia avus-
tuksia ja vastata eri ryhmien pääsylipputulojen tasapuolisesta 
käytöstä. Vanhempainyhdistys pyrkii mm. toteuttamaan yh-
teisiä teatteriretkiä.

llmoittautuminen sähköpostitse yhdistyksen sihteerille Titi 
Lillqvistille lillti07@gmail.com

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Kirsi Lindholm
32 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 € 

ti 14.30-16.00
31.8.–14.12.2021 
18.1.–12.4.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110201  Pieni teatterikoulu, uusi ryhmä

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

Auran Pirtti, 
Kirkkoahteentie 5
Kirsi Lindholm
32 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 € 

to 14.30-16.00
2.9.–9.12.2021 

20.1.–14.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110202  Pieni teatterikoulu Tammela, 
 uusi ryhmä

Teatteritaiteen perusopetuksen uusi ryhmä yli 10-vuotiaille. 
Teatteriharrastus sopii niin ujoille kuin rohkeillekin. Sen avul-
la opitaan vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisua. Harjoittelem-
me näyttelemistä ja valmistamme esityksen. 

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Kirsi Lindholm
32 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 € 

ma 16.00–17.30
30.8.–13.12.2021 
17.1.–11.4.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110203  Taikamaailma

Ryhmä on jatkava - yli 10-vuotiaille. Varapaikkojen tieduste-
lut opettajalta kirsi.lindholm@edu.forssa.fi

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Kirsi Lindholm
48 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 109,00 € 

ma 17.30-19.45
30.8.–13.12.2021 

17.1.–11.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110204  Karuselli

Jatkava ryhmä (13-17-vuotiaille). Varapaikkojen tiedustelut 
opettajalta kirsi.lindholm@edu.forssa.fi 

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Kirsi Lindholm
32 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 € 

to 16.30-18.00
2.9.–9.12.2021 

20.1.–14.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110205  Lumottu Tuuli

Teatteritaiteen perusopetuksen ryhmä yli 10-vuotiaille. Ryh-
mä on vasta aloittanut ja Lumotussa Tuulessa on vielä tilaa uu-
sillekin. Teatteriharrastus sopii niin ujoille kuin rohkeillekin. 
Sen avulla opitaan vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisua. Har-
joittelemme näyttelemistä ja valmistamme esityksen. 

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Markus Töhönen
32 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 € 

ti 16.15-17.45
31.8.–14.12.2021 

18.1.–12.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110206  Elkut

Teatteritaiteen perusopetuksen jatkava ryhmä. 
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Pieni käsityökoulu

Pienessä käsityökoulussa suunnitellaan ja valmistetaan erilai-
sia käsitöitä ja opitaan monipuolisesti monenlaisia kädentaito-
ja. Keskeistä on käsillä tekemisen ilo, innostus ja luovaan työs-
kentelyyn kannustaminen. Opintojen pitkäaikaisena tavoit-
teena on innostaa oppilasta käsityöhön, kulttuurin ja muotoi-
lun elinikäiseen harrastamiseen. 

Opinnot voi aloittaa 7 -vuotiaana ja opinnot kestävät noin 
kuusi vuotta. Opetus on tavoitteellista, tasolta toiseen etene-
vää. Opiskelusta saa myös todistuksen, jota voi hyödyntää 
myöhemmin opinnoissa! Ks. opetussuunnitelma opiston ko-
tisivuilla.

Mitä pienessä käsityökoulussa sitten tehdään? Siellä mm. 
ommellaan, kudotaan, värjätään, solmeillaan, muotoillaan, 
huovutetaan, rakennellaan ja keksitään kaikkea uutta. Hae-
taan myös yhteyksiä tieteen ja taiteen maailmaan ja oivalle-
taan uutta.

Joka toinen vuosi pyritään aloittamaan uusi ryhmä. Muu-
tamia oppilaita voidaan ottaa tämän lukuvuoden vanhoihin 

Käsityön taiteen perusopetus

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2,
Wahreninkatu 11

Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

8.9.–9.12.2021 
12.1.–20.4.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110400  Pienen käsityökoulun varapaikalle 
 ilmoittautuminen

Jätä yhteystietosi olemassa olevien ryhmien varapaikkaa var-
ten 8.9. mennessä. Otamme yhteyttä, mikäli on tilaa. 
Myöhemmin voit tiedustella vapaata paikkaa: marja-leena.
saari@forssa.fi tai 03-4141 5399, 050 917 5704. 

ryhmiin mukaan. Kysy rohkeasti lisätietoja tai jätä yhteystie-
dot ilmoittautumalla varapaikalle.

Instagram: wahrenopisto_taitoaineet
Seuraa meitä myös Facebookissa!

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Tiina Viberg
26 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 

ke 16.30-18.00
8.9.–9.12.2021 

12.1.–20.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110401  Käsityö ja muotoilu 2 
 (8-9 -vuotiaat) 

Opintoja jatketaan käsityöhön ja muotoilun mukavien tehtä-
vien 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!

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Tiina Viberg
36 t sl, 42 t kl, 
Kurssimaksu 88,00 € 

pe 16.00–18.15
10.9.–3.12.2021 
14.1.–29.4.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110402  Käsityön teemaopinnot
 (n. 12-18 -vuotiaat)

Jatkavassa ryhmässä on käsityön perusteita ja teemaopintoja 
opiskelevia. Materiaalimaksu 30 € syksy ja 30 € kevät. Opetus-
ta ei ole syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9. Vapaita paik-
koja kannattaa kysyä! 

Taide- ja taitoaineet
Materiaaleista ja tarvittavista välineistä saa tietoa kurs-
siesitteestä sekä ensimmäisellä opetuskerralla. Joillekin ly-
hytkursseille lähetetään tarvikeluettelo sähköpostitse etu-
käteen. Materiaalit eivät kuulu kurssin hintaan, ellei toisin 
mainita.

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

Instagram: wahrenopisto_taitoaineet
Seuraa meitä myös Facebookissa!

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Leppämäki
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2021 mennessä 

to 12.30-14.45
23.9.–25.11.2021 

20.1.–31.3.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110301  Maalaus, päivä

Kurssilla saat yksilöllistä ohjausta omaan maalaamiseesi läh-
tötasostasi riippumatta. Voit tulla kurssille myös ilman aiem-
paa kokemusta maalauksesta. Saat tietoa eri tekniikoista, mm. 
öljy-, akryyli-, ja akvarellimaalauksesta. Kurssilla voit halutes-
sasi keskittyä omaan jo löydettyyn tekniikkaasi. Lisäksi saat 
monipuolisia vinkkejä ja työkaluja oman ilmaisusi ja luovuu-
tesi kehittämiseen. 
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Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Leppämäki
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2021 mennessä 

to 18.00–20.15
23.9.–25.11.2021 
20.1.–31.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110302 Maalaus, ilta

Ks. maalaus, päivä 110301. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Heli Saloniemi
24 t sl, Kurssimaksu 65,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2021 mennessä

ti 17.30-20.00
28.9.–23.11.2021 

Enintään 
10 opiskelijaa

110303  Luovaa maalausta

Kaipaatko taideharrastukseesi lisää iloa, leikkisyytä ja luo-
vuutta? Haluatko maalata vapaammin ja kokeilla erilaisia ta-
poja maalata? Houkuttelemme luovuutta ja inspiraatiota tari-
noiden, runojen, liikkeen, musiikin ja mielikuvatyöskentelyn 
avulla. Kurssilla opit antautumaan taiteen tekemisen flow’lle, 
alat löytämään omaa ilmaisutyyliäsi ja pääset osalliseksi tai-
teen terapeuttisista vaikutuksista. Kurssi sopii sekä vasta-al-
kajille että kuvataiteen harrastajille. Jokaisella kurssikerralla 
tehdään uusi maalaus. Tehtyjä maalauksia ei arvostella, pää-
paino on tekemisessä. Kurssilla käytettävät materiaalit sisäl-
tyvät hintaan. Kurssilla on käytössä piirustushiiltä, öljypastel-
leja, akryylivärejä, siveltimiä ja papereita. Voit tuoda halutes-
sasi omia maaleja, kyniä, siveltimiä ja parempilaatuista maa-
lauspaperia. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Heli Saloniemi
24 t sl, Kurssimaksu 65,00 € 
Ilmoittautuminen 14.1.2022 mennessä 

ti 14.30-17.00

25.1.–22.3.2022 
Enintään 

10 opiskelijaa

110304  Luovaa maalausta kevät

Ks. luovaa maalausta syksyllä 110303. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Heli Saloniemi
15 t sl, Kurssimaksu 65,00 € 
Ilmoittautuminen 8.10.2021 mennessä

su 10.00–15.00
24.10.–21.11.2021 

Enintään 
10 opiskelijaa

110305  Luovaa maalausta 
 puuvillakankaalle

Kurssilla maalataan akryyliväreillä pohjustamattomalle puu-
villakankaalle. Kurssi soveltuu aiemmin luovan maalauksen 
kurssille osallistuneille tai muutoin akryylimaalausta harras-
taneille. Kurssilla opit erilaisia pohjustamattomalle puuvilla-
kankaalle soveltuvia ekspressiivisiä maalaustekniikoita. Li-
säksi opit pingottamaan maalauskankaan kiilapuille. Kurs-
silla käytetään luovuuden ja inspiraation herättelyyn luovan 
maalaamisen iloisia ja leikinomaisia tekniikoita sisältäen mm. 
kuvakortteja, musiikkia ja mielikuvaharjoittelua. Kurssimaa-
laukset voit tehdä esittävinä tai abstrakteina. Halutessasi voit 
myös maalata omia aiheita. Kurssin käytyäsi sinulla on valmii-
na maalaamisnopeudestasi riippuen 1 – 3 kpl seinälle ripustet-
tavaa taulua. Kurssipäivät: 24.10, 7. ja 21.11.Kiilapuut hanki-
taan itse, mutta muut materiaalit sisältyvät hintaan. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Heli Saloniemi
24 t kl, Kurssimaksu 65,00 € 
Ilmoittautuminen 11.1.2022 mennessä 

ti 17:30-20:00

25.1.–22.3.2022 
Enintään 

10 opiskelijaa

110306  Maalataan temperalla

Temperamaalaus on ihastuttava perinteinen maalaustapa, joka 
kasvattaa nykyään nopeasti suosiotaan ympäristöystävällisyy-
tensä ja maalausten kauniin samettisen, valovoimaisen ja her-
kän pintajäljen vuoksi. Kurssilla opit munaemulsiotempera-
maalauksen perusteet. Opit värien sekoittamista pigmenteistä 
ja erilaisia maalaustekniikoita sekä valmistamaan itse tempe-
raemulsion ja maalauspohjia. Voit maalata omista tai opetta-
jan antamista aiheista. Maalaukset voivat olla esittäviä tai abst-
rakteja. Kurssilla kannustetaan tekemään omia kokeiluja ja et-
simään omaa tapaa lähestyä tätä tekniikkaa. Kurssi sopii sinul-
le, jos haluat opetella uuden maalausmenetelmän tai jos kai-
paat päivääsi rauhallista ja mietiskelevää maalaushetkeä, ja jos 
olet maalannut tai piirtänyt aiemmin. Kurssin hintaan sisältyy 
materiaaleista munatemperaemulsio, väripigmentit, maalaus-
alustan pohjustusaineet ja yksi maalauspohja. Mukaan tarvit-
set omat siveltimet, palettiveitsen, luonnosteluvälineet, vesi-
kupin, valkoisen posliinilautasen ja pienen korkillisen lasipur-
kin. Kurssin aikana voidaan tarvittaessa hankkia uusia maala-
uspohjia yhteistilauksena. 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Teija Kaivoluoto
24 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 96,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2021 mennessä 

Joka toinen viikko 
ma 18.00–21.00
6.9.–29.11.2021 
10.1.–21.3.2022 

Enintään 
15 opiskelijaa

110307  Posliininmaalaus

Kurssilla opit koristelemaan valkoposliinia koriste- ja käyt-
töesineiksi monin eri tekniikoin. Soveltuu niin aloittelijoil-
le kuin jo pidempään alaa harrastaneille. Kurssi ei kokoonnu 
v. 42. Syksy: 6.9., 20.9., 4.10., 1.11., 15.11., 29.11. Kevät: 10.1., 
24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. 

Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie 604
Teija Kaivoluoto
24 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

Joka toinen viikko 
ma 18.00–21.00

13.9.–22.11.2021 
17.1.–11.4.2022 

Enintään 
15 opiskelijaa

110308  Susikkaan posliininmaalaus

Kurssilla opit koristelemaan valkoposliinia koriste- ja käyttö-
esineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin teeman sovimme yh-
dessä kurssin alussa. Soveltuu niin aloittelijoille kuin jo pi-
dempään alaa harrastaneille. Polttomaksut tilitetään opetta-
jalle. Kurssi ei kokoonnu viikolla 9. Syksy: 13.9., 27.9., 11.10., 
25.10., 8.11., 22.11. Kevät: 17.1., 31.1., 14.2., 14.3., 28.3. ja 
11.4. 

Uusi helmikurssi verkossa: 
Verkkohelmet 110405. 
Katso sivulta 9 tarkemmat tiedot!
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Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski
22 t sl, 22 t kl, Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

ke 18.00–19.30
15.9.– 1.12.2021 
12.1.– 30.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110309  Kalligrafia

Kalligrafia on kauniisti kirjoittamista ja kirjaimilla leikkimis-
tä, jonka tarkoituksena on kehittää viivan hallinta- ja sommit-
telutaitoja. Meditatiivinen harrastus, jossa kiire häviää. Ks. 
Kirjaimia kankaalle 110426 s. 22.

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
10 t sl, 10 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

Joka toinen viikko 
ma 18.00–19.30
13.9.–8.11.2021 
24.1.–21.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110310  Taideryhmä kehitysvammaisille

Taidekurssilla pääset tekemään taidetta yhdessä monipuoli-
silla materiaaleilla ja tekniikoilla. Kurssilla opit muun muassa 
työskentelemään savella, sekatekniikalla ja maalaamalla. Ma-
teriaalit kuuluvat kurssin hintaan.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
30 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2021 mennessä 

to 17.00–19.15
9.9.–18.11.2021 

Enintään 
14 opiskelijaa

110311  Hopeaketjun valmistus 
 (alkeis- ja jatkokurssi)

Hopeaketjukurssilla opitaan valmistamaan ns. avolenkkitek-
niikalla erilaisia ketjukoruja. Opit kierteyttämään ja sahaa-
maan hopea- ja tompakkilangoista lenkkejä ja punomaan 
niistä kaula- ja ranneketjuja, korviksia, riipuksia ym. koruja. 
Opit yhdistämään työhösi erilaisia helmiä ja korukiviä sekä 
viimeistelemään korut kiillotusrummussa. Kurssilla edetään 
omien valmiuksien mukaan. Kymmenien ketjunpunosmalli-
en valikoima sisältää vaikeusasteeltaan eritasoisia punoksia, 
joista voit valita itseäsi kiinnostavat ja soveltaa niitä omien ko-
rujen suunnittelussa ja valmistuksessa. Kurssilla ei tehdä tur-
vallisuussyistä juotoksia eikä sulatuksia. Kurssi sopii aloitteli-
joille ja pidempään harrastaneille.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
30 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 6.1.2022 mennessä 

to 17.00–19.15

13.1.–24.3.2022 
Enintään 

14 opiskelijaa

110312  Hopeaketjun valmistus 
 (alkeis- ja jatkokurssi) kevät

Ks. hopeaketjun valmistus (alkeis- ja jatkokurssi) 
110311. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Raumolin
32 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 14.1.2022 mennessä 

pe 18.00–21.00
la - su 09.30-15.15

21.1.– 6.2.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110313  Kirjansidonta

Kirjansidonnassa opit sidonnan perusasiat ja miten käytät eri-
laisia työvälineitä. Aloittelija oppii peruskirjan valmistuksen 
ja jatkajat etenevät omien valmiuksien mukaan. Opit myös 
paperin/nahan värjäystä ja kuviointia sekä uutena tekniikka-
na kurssilla öljyväreillä paperin marmorointia. Sopii alkajille 
ja jatkajille. Tarvikkeita ja perustyökalut voi ostaa opettajalta. 
Perustyökalut noin 25 €. Kurssipäivät pe 21.1. klo 18-21, la-su 
22.-23.1. sekä 5.-6.2. klo 9.30-15.15. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
18 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 1.9.2021 mennessä 

Joka toinen viikko
ke 12.00–14.30

8.9.–17.11.2021 
12.1.–23.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110403  Seniorikäsityöt

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

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Raumolin
12 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 8.4.2022 mennessä 

la 10.00–15.00

23.4.–30.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110406  Kierrätyskoru vanhoista astioista

Korukurssilla opitaan vanhoista rikkinäisistä astioista muo-
toilemaan pihtien ja hiontalaitteen avulla kaulakoru, sormus 
tai rintaneula ja viimeistelemään työ. Opiskelijoille lähetetään 
ennen kurssin alkua infokirje tarvittavista materiaaleista säh-
köpostilla. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Tiina Raumolin
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 21.9.2021 mennessä

ti 18.00–21.00
28.9.–12.10.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110404  Lintupaja

Valmistamme pikkulinnun kokoisen linnun. Onko sinun lin-
tusi kuvitteellinen vai todellisen näköinen? Kurssilla opit 
muotoilemaan rautalangasta linnun kehikon. Käytämme täyt-
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Keramiikka ja lasi

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 107,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ma 12.00–14.15
13.9.–22.11.2021 
17.1.–28.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110320  Keramiikkaa päivällä

Kurssilla opit monipuolisesti keramiikan tekniikoita, kuten 
muottien käyttöä, dreijausta ja käsinrakennusta oman mie-
lenkiintosi mukaan. Lisäksi opit viimeistelemään työn kera-
miikan materiaaleilla käyttämällä mm. alilasitteita, oksideita 
ja erilaisia lasitteita. Kurssimaksuun sisältyy polttomaksu ra-
joitetusti. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 107,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ti 18.00–20.15
14.9.–23.11.2021 
18.1.–29.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110321  Keramiikkaa illalla

Ks. keramiikkaa päivällä 110320. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Hanna Viljanen
15 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2021 mennessä 

pe 17.30-20.45
la 10.00–17.00

10.9.–25.9.2021 
Enintään 

8 opiskelijaa

110322  Raku   Tammela

Rakukurssilla valmistetaan karkeasta kivitavarasavesta esinei-
tä, jotka viimeistellään uniikin lopputuloksen antavalla raku-
poltolla. Kurssi sopii sekä aloitteleville keramiikan tekijöil-
le, että keramiikkaa pidempään harrastaneille. Materiaali- ja 
polttomaksu on 25 €. Kurssipäivät: pe 10.9. klo 17.30-20.45. ja 
la 24.9. klo 17.30-19.45 Wahren-opiston keramiikkasalissa se-
kä la 25.9.klo 10-17 Rakuttaren Pajalla. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
11 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 20.8.2021 mennessä 

la 11.00–16.30
28.8.–11.9.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110323  Keramiikkalauantai

Lauantain keramiikkapajalla pääset uppoutumaan savityös-
kentelyyn. Opettaja antaa tehtävän työpajalle, mutta voit halu-
tessasi toteuttaa myös omia toiveitasi keramiikan tekemisessä. 
Kurssilla opit keramiikan perusasiat: saven käsittelyn, teknii-
kat ja työn viimeistelyn. Työt viimeistellään keramiikan mate-
riaaleilla ja lasitetaan. Materiaalit kuuluvat rajoitetusti kurssin 
hintaan. Kurssiajat: 28.8. klo 11-16.30 ja 11.9. klo 12-15.

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
11 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 12.11.2021 mennessä 

la 11.00–16.30
27.11.–11.12.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110325  Jouluinen keramiikkalauantai

Kurssilla tehdään jouluista keramiikkaa erilaisilla käsinraken-
nustekniikoilla. Opettaja antaa tehtävän, mutta kurssilla voit 
tehdä keramiikkaa myös omien toiveittesi mukaan. Kurssilla 
opit keramiikan perusasiat: saven käsittelyn, tekniikat ja työn 
viimeistelyn. Työt viimeistellään keramiikan materiaaleilla ja 
lasitetaan. Materiaalit kuuluvat rajoitetusti kurssin hintaan. 
Kurssiajat: 27.11. klo 11-16.30 ja 11.12. klo 12-15. 

Lankavärjäämö, keramiikasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
4 t sl, Kurssimaksu 30,00 € 
Ilmoittautuminen 24.9.2021 mennessä 

la 11.00–14.00
2.10.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110324  Lasinsulatuslauantai

Lyhytkurssilla opit perusasioita lasinsulatuksesta ja pääset ko-
keilemaan lasin kanssa työskentelyä. Opit suunnittelemaan 
ja valmistamaan pieniä lasinsulatustöitä, esimerkiksi koruja. 
Materiaalit kuuluvat rajoitetusti kurssin hintaan.

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
11 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 25.3.2022 mennessä 

la 11.00–16.30

9.4.–23.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110328  Keramiikkalauantai, kevät

Ks. keramiikkalauantai 110323. Kurssiajat: 9.4. klo 11-16.30 ja 
23.4. klo 12-15. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
27 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2021 mennessä 

to 18.00–20.15
16.9.–18.11.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110326 Tiffany-lasityöt, perus

Opitaan lasityön perustekniikat, tutustutaan käytettäviin ma-
teriaaleihin ja työvälineisiin. Kurssilla ehdit valmistaa taso-
työn, valaisimen, tai voit perehtyä mosaiikin saloihin. Tarvik-
keita voi ostaa kurssipaikalla. Ensimmäisellä kerralla tehdään 
materiaalitilaus. Ota muistiinpanovälineet mukaan.

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
32 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 11.3.2022 mennessä 

pe 17.00–18.30
la su 10.00–16.00

18.3.–9.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110327  Tiffany-lasityöt, jatko

Kurssi on tarkoitettu perustaidot osaaville. Kurssilla valmiste-
taan tasotyö, valaisin, lyhty tai mosaiikkityö. Tarvikkeita voi 
ostaa kurssipaikalta. Ensimmäisellä kerralla tehdään materi-
aalitilaus. Kurssipäivät pe 18.3. klo 17.00-18.30, la-su 26-27.3. 
klo 10-16, la 2.4. klo 10-16, pe 8.4. klo 18.00-20.15 ja la 9.4. 
klo 10-15. 

teeksi ja myös päällysmateriaaliksi kierrätystekstiiliä. Ompe-
lutyö valmistuu käsin ommellen. Ota mukaan tilkkuja, koris-
teita sekä perusompelutarvikkeet käsin ompeluun. Opettajal-
la on mukana rautalangat ja sisustarvikkeet. Materiaaleista pe-
ritään maksu käytön mukaan. 
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Ompelu

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
30 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 76,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ma 18.00–20.15
13.9.–22.11.2021 
10.1.–21.2.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110407  Vaateompelu

Vaateompelukurssilla opitaan perusasioita ompelusta ja työvä-
lineistä sekä valmiskaavojen jäljentämisestä, muokkaamisesta 
ja kankaan leikkaamisesta. Kurssilla opitaan myös perustik-
kien nimityksiä, kaksoisneulalla ompelua, saumurin käyttöä 
ja miten kaavaa voidaan muokata omalle vartalolle sopivam-
maksi. Opittavia asioita sovelletaan omiin vapaavalintaisiin 
kurssitöihin. Kurssi soveltuu kaikenikäisille vaatteiden ompe-
lusta kiinnostuneille. Kaavapaperi ja saumurilangat sisältyvät 
rajoitetusti kurssimaksuun. Tervetuloa ompelemaan yksilölli-
siä vaatteita arkeen ja juhlaan aikuisille ja lapsille! 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
30 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

ke 10.00–12.15
15.9.–24.11.2021 
12.1.–23.2.2022 

Enintään
12 opiskelijaa

110408  Vaate- ja sisustusompelu

Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään vaate- tai sisustusom-
pelua harrastaneille. Kurssilla edetään omien valmiuksi-
en mukaan. Vaateompelussa opitaan mitkä asiat vaikuttavat 
mallin suunnitteluun, miten kaavoja voidaan muuttaa omal-
le vartalolle sopiviksi sekä mitkä asiat tulee huomioida kan-
kaan leikkaamisessa. Kurssilla opit vaate- ja sisustusompeluun 
sopivia ompeluratkaisuja sekä viimeistelyä. Opit myös käyt-
tämään ja hyödyntämään omissa ompelutöissäsi sopivia lait-
teita kuten ompelukoneita, saumureita, peitetikkikonetta se-
kä kantinkääntäjää. 

Koulukeskus, 
Koulutie 1
Tuija Grahn
36 t sl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

ke 17.30-19.45
15.9.–1.12.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa 

110409  Tammelan vaateompelu

Vaateompelussa opitaan mm. mitkä asiat vaikuttavat mallin 
suunnitteluun, miten kaavoja voi muuttaa vartalolle sopiviksi 
ja mitkä asiat tulee huomioida kankaan leikkaamisessa. Kurs-
silla opitaan erilaisia ompeluratkaisuja ja miten omissa ompe-
lutöissä hyödynnetään ompelukoneita ja saumureita. Kurssilla 
edetään omien valmiuksien mukaan. Kaavapaperi ja saumuri-
langat sisältyvät kurssihintaan. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
27 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2021 mennessä 

ti 16.30-18.45
21.9.–23.11.2021 

Enintään 
10 opiskelijaa

110410  Saumuritreenit ja 
 helpot trikoovaatteet

Saat rohkeutta ja sujuvuutta saumurilla ompelemiseen. Har-
joittelet lankojen pujottamista ja vaihtamista, neulan asennus-

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
8 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 22.10.2021 mennessä 

la 10.00–15.30
30.10.2021 

Enintään 
15 opiskelijaa

110413  Ompelulauantai

Tule kokemaan yhdessä ompelemisen ilo opiston tilavas-
sa ompeluluokassa! Pakkaa mukaasi oma ompelukone, omat 
materiaalit ja eväät. Kaavapankkina opiston kaavalehdet. Käy-
tössä myös opiston ompelukoneita, saumureita sekä peitetik-
kikone. Ompelupäivän hintaan sisältyvät kaavapaperi ja sau-
murilangat.

ta. Kurssin jälkeen tunnistat, millainen on kestävä ja tasapai-
noinen saumuritikki ja osaat vaikuttaa siihen langankireyk-
siä säätämällä. Aloittelijoille, kertaajille tai saumurin hankin-
taa suunnitteleville. Ompeluharjoitusten avulla kokeilet erilai-
sia saumurilla ommeltavia sauma- ja päärmevaihtoehtoja eri 
käyttötarkoituksiin. Opittuja ompeluratkaisuja sovelletaan tri-
koovaatteisiin. Tutustutaan myös peitetikkikoneeseen ja lois-
tavat reunat tekevään kantinkääntäjään. Oman saumurin, oh-
jekirjan + langat voi ottaa mukaan.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Sanna Paranko
22 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 26.11.2021 mennessä 

pe 18.00–21.00
la - su 09.00–17.00

3.12.–5.12.2021 
Enintään 

12 opiskelijaa

110414  Tilkkuja Sannan Tapaan

Tule oppimaan tilkkutöitä! Kurssin ohjelmassa on useita eri 
tilkkumalleja, joista opit valmistamaan valmiin tilkkutuot-
teen, esimerkiksi kassin tai ympyränmuotoisen säilyttimen. 
Opit myös helpon tavan vetoketjuttaa laukku. Aiempaa tilk-
kutyökokemusta ei välttämättä tarvita.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, Wahre-
ninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
21 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 13.1.2022 mennessä

Joka toinen viikko 
ke 17.00–19.15

19.1.–13.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110415  Tilkkutyöpaja

Tilkkutyöpajassa voit valmistaa mieleisesi tilkkutyön: jatkaa 
keskeneräistä tilkkutyötä tai aloittaa ihan uuden. Aloitteli-
ja oppii tilkkutyön alkeet, joita voi soveltaa vapaavalintaiseen 
tilkkutyöhön. Aikaisemmin tilkkutöitä harrastaneet syventä-
vät omaa osaamistaan. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 1.9.2021 mennessä

Joka toinen viikko 
ke 17.00–19.15

8.9.–17.11.2021 
12.1.–6.4.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110412  Kansallispuku tai päähine

Oletko ollut aikeissa valmistaa kansallispuvun perinteisin me-
netelmin? Tällä kurssilla edetään omien valmiuksien ja toivei-
den mukaan. Voit aloittaa koko puvun valmistuksen osa osal-
ta. Edetään pienin askelin. Kurssilla opit valmistamaan valitse-
masi puvun, sen osan tai korjaamaan vanhaa pukuasi. Teem-
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Koulukeskus, Koulutie 1
Tuija Grahn
27 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2021 mennessä 

to 17.30-19.45
16.9.–11.11.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110411  Ommellaan 
 kierrätysmateriaaleista  Tammela

Ommellaan erilaisia kierrätysmateriaaleja hyväksi käyttäen 
kasseja, mekkoja, hameita, pussukoita, tyynyjä ym. Materi-
aaleina voivat olla esimerkiksi farkut, pöytäliinat, nahkatakit, 
raanut, matot tai muutkin kaapin kätköistä löytyvät materiaa-
lit. Kaavapaperi ja saumurilangat sisältyvät kurssimaksuun.

Koulukeskus, Koulutie 1
Tuija Grahn
27 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2022 mennessä 

to 17.30-19.45
13.1.–17.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110417  Kassit ja pussukat   Tammela

Opit valmistamaan olkalaukun, ostoskassin, iltalaukun tai 
kukkaron omaan tyyliisi sopivista materiaaleista. Kaavapaperi 
ja saumurilangat sisältyvät kurssihintaan. 

Koulukeskus, Koulutie 1
Tuija Grahn
27 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 12.1.2022 mennessä

ke 17.30-19.45
19.1.–23.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110418  XL-vaatteet  Tammela

Valmisvaatteet eivät istu ja kinnaa. Kuulostaako tutulta? In-
nostuisitko ompelemaan itse? XL-vaatekurssilla perehdytään 
vartalonmukaiseen, istuvaan kaavoitukseen plus-vartalolle ja 
ommellaan vapaavalintainen vaate. Kurssilla opit kaavoituk-
sessa ja kaavojen muuntamisessa huomioonotettavia asioita, 
leikkuuta, ompelua ja viimeistelyä. Kurssi sopii hyvin aloit-
telijoille. Kaavapaperi ja saumurilangat sisältyvät kurssimak-
suun. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
27 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 11.1.2022 mennessä 

ti 16.30-18.45

18.1.–22.3.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110416  Tekstiilit uusiksi - teemana farkku

Kierrätä, korjaa ja luo uutta vanhoista farkuista. Kestävä fark-
kukangas soveltuu hyvin vaatteiksi, kuten takeiksi, hameiksi, 
mekoiksi ja essuiksi. Sisustuskäyttöön farkuista voi ommella 
esimerkiksi tyynyjä tai mattoja. Farkku taipuu mainiosti myös 
kasseiksi ja pussukoiksi. Kurssilla opit valintasi mukaan kaa-
voitusta, ommelratkaisuja ja erilaisia tapoja farkkumateriaalin 
somistamiseen. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Ota mu-
kaan kasa farkkuja, ideoidaan yhdessä! 

haastaa sinut mukaan

TEEPAIDASTA PIPO 
#teepaidastapipo

Ideoi vuoden pipo. Osallistu ja toimita pipo tai useampi Wahren-opiston Marja-Leena Kangasniemi-
Saarelle viimeistään 31.8.2021. Pipot laitetaan esille VOP:n tiloihin Hämeenlinnaan.  Kuvia pipoista nähdään myös Teks-
tiilit uusiks -Instassa ja -Facebookissa. Valmiit pipot lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Kaikkien osallistujien kesken ar-
votaan palkintoja. Lisätiedot kotisivuilla: wahrenopisto.fi

me myös pukuihin sopivia päähineitä. Opit esimerkiksi, kuin-
ka tykkimyssyn koppa valmistetaan itse. 



21

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
28 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 28.2.2022 mennessä 

ma 17.15-20.15

7.3.–25.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110419  Ommellaan luottovaatteet 

Luottovaate on sellainen vaate, jonka puet mielelläsi päälle-
si, se istuu hyvin ja myös tuntuu mukavalta. Opit valitsemaan 
sopivia materiaaleja, vartalonmukaista kaavoitusta, leikkuuta, 
ompeluteknisiä ratkaisuja ja sovitusta. Kurssi sopii jo hieman 
ompelua harrastaneille, jotka haluavat syventää omaa osaa-
mista. 

Lankatyöt

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3,
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2021 mennessä 

Joka toinen viikko 
to 14.00–16.15

16.9.–25.11.2021 
13.1.–7.4.2022 

Enintään 
14 opiskelijaa

110420  Kirjonta

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

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

Joka toinen viikko
ke 17.00–19.15

15.9.–24.11.2021 
Enintään 

12 opiskelijaa

110421  Käsin neulonnan peruskurssi

Peruskurssilla opit silmukoiden luomisen, lisäämisen ja vä-
hentämisen, oikean ja nurjan silmukan sekä työn viimeiste-
lyn valmiiksi työksi. Tutustut neulelankojen ominaisuuksiin 
ja opit kokeilemaan puikkojen, langan ja käsialan yhteenso-
pivuuden neulottavaan työhön, neuletiheyden laskemisen ja 
sen merkityksen oman työn suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Opittuja asioita sovelletaan esimerkiksi sukan, pipon tai hui-
vin neulomiseen. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Päivi Vaarula
24 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 14.1.2022 mennessä 

la 13.00–16.00
22.1.–12.3.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110422  Neulo islantilaisneule 
 forssalaisittain

Tule tekemään oma Forssa-paitasi islantilaispaidan tapaan. 
Forssalla on nyt oma neulemallinsa, joka on suunnitel-
tu Forssan museon painokangaskuosien pohjalta. Kurssil-
la opit tunnistamaan islantilaisneuleen, laskemaan tarvitta-
vat silmukat, muokkaamaan tarvittaessa neuleohjetta, neu-
lomaan kirjoneuletta ja viimeistelemään neuleen. Ota mu-
kaasi neulepuikot numero 4,5. Puikot voivat olla sukka- tai 
pitkät pyöröpuikot. Ensimmäisellä kerralla käymme läpi 
tarvittavat työvälineet, langat, otamme mitat ja valitsemme 
värejä. Materiaalikulut määräytyvät neuleen koon ja langan 
hinnan mukaan, noin 40- 60 €. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Tarja Rantanen
24 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 4.3.2022 mennessä 

pe 17.00–20.00
la 10.00–16.00
18.3.–2.4.2022 

Enintään 
8 opiskelijaa

110423  Neulotaan neulekoneella

Kahden viikonlopun kurssilla opit koneneulonnan perusteet, 
opit käyttämään neulekonetta ja neulomaan sillä erilaisia neu-
loksia. Kurssilla voit valmistaa neuleasusteita esim. huivin, su-
kat, kintaat, viitan tai lyhythihaisen neulepuseron. Käytyä-
si kurssin osaat käyttää neulekoneen perustoimintoja ja neu-
loa perusneuloksia, puhdistaa ja hoitaa neulekonetta sekä tul-
kita milloin huolto on tarpeellinen, osaat neuletuotteen vii-
meistys- ja kokoonpanotapoja sekä osaat valita ja tehdä niistä 
neulomaasi tuotteeseen sopivan, muuttaa neuleohjetta lankasi 
neuletiheyttä vastaavaksi, neuloa yksinkertaisia neuletuottei-
ta esim. huivin, lapaset, sukat, helpon neuleyläosan. Kurssil-
la on käytössä 8 kaksitasoista Brother reikäkorttineulekonetta. 
Jos sinulla on oma Brother-neulekone, niin voit ottaa sen mu-
kaan. Tarvikeluettelo lähetetään sähköpostitse ennen kurssia. 

Värjäys ja kankaanpainanta

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Maarit Humalajärvi
10 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2021 mennessä 

pe 17.00–20.00
la 10.00–15.00

24.9.–25.9.2021 
Enintään 

10 opiskelijaa

110424  Ekoprint - väriä luonnosta

Kurssilla tutustutaan erilaisiin värikasveihin ja kankaiden ku-
viointiin luonnonväreillä. Opit yksinkertaisen ja yllätykselli-
sen ekoprint- työtavan. Kasveja voi kerätä pihalta tai käyttää 
kukkakaupan roskia. Kankaita voi käyttää kirjonnan pohjana 
tai tilkkutöissä. Tarvikeluettelo lähetetään sähköpostitse en-
nen kurssia. 

Rykkeri, 
Puuvillakatu 4 C 3
Karita Stenfors-Selkälä
18 t sl, Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 12.11.2021 mennessä 

la - su 10.00–17.30
20.11.–21.11.2021 

Enintään 
10 opiskelijaa

110425  Painetaan kangasta Rykkerissä

Kurssilla tutustutaan kankaanpainon mahdollisuuksiin ja val-
mistetaan yksilöllinen vaatetus- tai sisustuskangas. Kuvioin-
ti toteutetaan luovasti painoväreillä perinteisellä laakapaino-
tekniikalla (silkkipaino) estomenetelmiä käyttäen ja viimeis-
tellään pienillä painokuvilla valmiiksi. Työskentely tapahtuu 
ohjatusti ryhmätyöskentelynä työtila Rykkerin välineistöä ja 
tiloja käyttäen. Kurssilaisella on mahdollisuus painaa kangas-
ta noin 2 metriä ja materiaalia varataan valmiiksi jokaiselle va-
linnan mukaan. Kangas ja värit laskutetaan erikseen. 
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Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski ja 
Karita Stenfors-Selkälä
24 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 13.4.2022 mennessä 

ke 17.00–20.00

20.4.–25.5.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110426  Kirjaimia kankaalle

Kirjoitusta ja kirjaimia on käytetty paljon visuaalisena (ei luet-
tavana) kuviona kankaanpainannassa. Mustavalkoisina ja so-
pivankokoisina niissä on kauniita graafisia viivoja ja kuvioita, 
jotka sopivat mainiosti koristelemaan niin t-paitaa kuin sisus-
tuskankaitakin. Kurssilla suunnitellaan sana, kirjaimista ku-
vio tai vaikka monogrammi, tehdään valotuskaavio ja paine-
taan kuva kankaalle. Kurssi soveltuu kaikille kiinnostuneille! 
Ota ensimmäiselle kerralle mukaan paperia, lyijykynä ja pyy-
hekumi. 

Opiston kesämökki
Opistontie
Karita Stenfors-Selkälä
21 t kl, 
Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 11.5.2022 mennessä 

ke 18.00–20.15
la 08.00–15.15

su 09.00–16.15
18.5.–21.8.2022 

Enintään 
14 opiskelijaa

110427  Värjätään luonnonväreillä
 Tammela

Kurssilla värjätään villalankoja luonnosta kerättävillä kasveil-
la. Kasvien keräämisen ohjeet ja ohjeistus varsinaiseen värjä-
ykseen ke 18.5. klo 18.00-20.15 Kehräämön tekstiililuokassa 
3. Varsinainen värjäys tapahtuu luonnon helmassa opiston ke-
sämökillä Tammelassa Pyhäjärven rannalla la 20.8 klo 8.00-
15.15 ja su 21.8 klo 9.00-16.15. Puumaksu 5 € ja värjäyksen 
apuaineet käytön mukaan. 

Kudonta

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
33 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 99,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2021 mennessä 

ma 17.30-19.45
6.9.–13.12.2021 
10.1.–11.4.2022 

Enintään 
14 opiskelijaa

110430  Kehräämön iltakudonta

Opitaan tai kerrataan kankaankudonnan perusasioita käytän-
nön harjoituksissa. Sovelletaan erilaisia sidoksia ja materiaa-
leja monipuolisesti erilaisiin tekstiileihin. Työt kudotaan yh-
teisloimissa. Kurssi sopii aloittelijoille ja jatkokurssiksi jo edis-
tyneemmille kutojille. Kurssilla on mahdollisuus oppia myös 
esimerkiksi damasti- ja paineilmakangaspuilla kutomista. 
Opetusta syksyllä 11 ja keväällä 11 kertaa.

FAI/ vanha paja, Tammela, 
Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä

ma 18.00–20.30
13.9.–13.12.2021 

10.1.–11.4.2022 
Enintään 

14 opiskelijaa

110431  Tammelan iltakudonta

Kudotaan erilaisia sisustustekstiilejä yhteisen suunnittelun 
pohjalta. Loimia rakentaessa ja kutoessa opitaan lisää sidok-
sista ja materiaaleista. Työt tehdään yhteisloimissa. Kurssi so-
pii kaikille kudonnasta kiinnostuneille.

Valkeaniemen Pirtti, 
Valkeaniementie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

Joka toinen viikko 
ti 17.00–19.30

14.9.–7.12.2021 
11.1.–5.4.2022 

Enintään 
14 opiskelijaa

110436  Riihivalkaman kudonta

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

Portaan koulu, 
Suomaantie 8
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 11.00–13.30

15.9.–8.12.2021 
19.1.–13.4.2022 

Enintään 
14 opiskelijaa

110434  Portaan kudonta - käsityö

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

Teuron-Kuuslammin monitoimihalli, 
Ojajärventie 131
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 17.30-20.00

15.9.–8.12.2021 
12.1.–6.4.2022 

Enintään 
14 opiskelijaa

110435  Teuron kudonta

Ks. Riihivalkaman kudonta 110436.
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Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie 604
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 1.9.2021 mennessä

Joka toinen viikko 
ke 18.00–20.30
8.9.–1.12.2021 

19.1.–13.4.2022 
Enintään 

14 opiskelijaa

110433  Susikkaan kudonta - käsityö

Ks. Portaan kudonta - käsityö.

FAI/ vanha paja, Tammela,
Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2021 mennessä 

to 10.00–12.30
16.9.–9.12.2021 
13.1.–7.4.2022 

Enintään 
14 opiskelijaa

110432  Tammelan päiväkudonta

Ks. Tammelan iltakudonta 110431.

110428  Kudotaan kangaspuissa matto
 ALOITTELIJOILLE

Kurssilla opitaan loimen luominen ja kankaan rakenta-
minen kangaspuihin sekä suunnitellaan ja kudotaan mat-
to. Kurssi sopii erityisesti aloittelijoille. Työt kudotaan yh-
teisloimissa. 

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
44 t sl, Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2021 mennessä 

to 17.30-20.30
16.9.–2.12.2021 

Enintään 
10 opiskelijaa

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
33 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 99,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2021 mennessä 

pe 13.00–15.15
10.9.–10.12.2021 
14.1.–22.4.2022 

Enintään
14 opiskelijaa

110429  Kehräämön päiväkudonta

Ks. Kehräämön iltakudonta 110430.

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
36 t kl, Kurssimaksu 55,00 € 
Ilmoittautuminen 14.4.2022 mennessä 

ti 17.00–19.30
to 17.00–19.30

26.4.2022-2.6.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

110437  Kevätkudonta

Tule suunnittelemaan ja kutomaan juuri sinulle tarpeellinen 
kevätkudonnainen. Onko se kesämatto kotiin tai mökille, sau-
natekstiili vai lämmittävä huopa viileimpiin iltoihin? Materi-
aaleista voidaan tehdä yhteistilaus tai hyödyntää jo olemassa 
olevia tarvikkeita. Kurssi sopii vasta-alkajille ja kokeneemmil-
le kutojille. Osallistuminen edellyttää työskentelyä myös mui-
na kuin kurssikertoina. 

Koulukeskus, 
Koulutie 1
Markus Wiik
36 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 88,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2021 mennessä 

ma 17.30-20.30
20.9.–22.11.2021 

17.1.–21.3.2022 
Enintään 

10 opiskelijaa

110441  Puutyöt  Tammela

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekteja valintasi mu-
kaan, kuten erilaisia huonekalukorjauksia, entisöintejä, puu-
töitä, pienimuotoisia metallitöitä tai muita omia projekte-
ja. Koulun koneet ja laitteet ovat käytettävissä. Omat aihiot ja 
materiaalit. 

Tekninen käsityö

Keskuskoulu, 
Koulukatu 5-7
Juha Oja
36 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 88,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ti 17.30-20.30
14.9.–16.11.2021 

18.1.–22.3.2022 
Enintään 

16 opiskelijaa

110440  Puu- ja metallityöt

Kurssilla opit käyttämään turvallisesti erilaisia puu- ja metal-
likoneita tehdessäsi ja toteuttaessasi omaa projektiasi. Projek-
ti voi olla oven- tai ikkunankarmien tekoa, hitsaustöitä, taon-
tatöitä, puukon ja tupen tekoa, kuksan muotoilua, moottori-
hommia, entisöintiä, polkupyörän korjaamista tai mitä ikinä 
mieleesi tuleekaan. Koulun koneet ja laitteet ovat käytettävis-
säsi, mutta omat materiaalit ja työaihiot tulevat itseltäsi. Halu-
tessasi voit käyttää koneiden sijaan vain käsityökaluja. 

Kuhalan koulu, 
Opintie 4
Jarkko Lindholm
48 t sl, 40 t kl, Kurssimaksu 119,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ma 17.30-20.30
13.9.–13.12.2021 

17.1.–28.3.2022 
Enintään

10 opiskelijaa

110442  Soitinrakennus 1

Rakennamme Fender -tyylisiä (tasakantisia/pulttikaulai-
sia) sähkökitaroita ja sähköbassoja. Kokemus puutöistä on 
erittäin suotavaa, mutta ei välttämätöntä. Materiaalit n. 300 €/ 
soitin. Osat tilataan yhteistilauksena ensimmäisellä kerralla. 
Myös omia soitinpuita ja osia voi käyttää kurssilla. Jos haluat 
soitinpiirustuksen itsellesi, sovi siitä etukäteen opettajan kans-
sa, kun olet saanut kurssipaikan. Kurssiin sisältyy yksi yhtei-
nen soitinpiirustus/ soitinmalli. Suosittelen oman hankkimis-
ta. Myös omia käsityökaluja voi ottaa kurssille mukaan. 
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Lasten kurssit

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
6 t sl, Kurssimaksu 30,00 € 
Ilmoittautuminen 8.11.2021 mennessä 

ma 18.00–19.30
22.11.–13.12.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110329  Keramiikkaa aikuinen - lapsi 
 n. 7-12 v.

Lyhytkurssilla pääsee tekemään keramiikkaa tehtävän avulla, 
jossa saa käyttää myös omaa luovuutta. Opit käsittelemään ja 
muovaamaan savea sekä viimeistelemään savityön. Työt vii-
meistellään keramiikan materiaaleilla, kuten oksideilla ja la-
sitteilla. Kaksi ensimmäistä kertaa on varattu työskentelyyn ja 
viimeinen kerta töiden lasittamiseen. Kurssimaksu/ henkilö 
sisältää materiaalimaksun. Molemmat sekä aikuinen, että lap-
si ilmoittautuvat. Kurssipäivät: 22.11., 29.11. ja 13.12. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
6 t kl, Kurssimaksu 30,00 € 
Ilmoittautuminen 21.3.2022 mennessä 

ma 18.00–19.30
4.4.–25.42022 

Enintään 
12 opiskelijaa

110330  Keramiikkaa aikuinen - lapsi 
 n. 7-12 v. kevät

Ks. syksyn kurssi 110329. Molemmat aikuinen sekä lapsi il-
moittautuvat. Kurssipäivät: 4.4., 11.4. ja 25.4. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Richard Conway
24 t sl, Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ti 16.00–17.30
14.9.–7.12.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110450  Lasten tiedepaja

Kurssilla tutustutaan tieteen jännittävään maailmaan testaa-
malla fysiikan lakeja ja kemiallisia reaktioita. Lapsia kannuste-
taan pohtimaan arjen ilmiöitä tieteen näkökulmasta ja tuetaan 
elinikäisen oppimisen alkutaivalta tieteen maailmassa. Haus-
kaa ja jännittävää puuhaa 2-4 -luokkalaisille lapsille. Kurssi 
toimii myös englannin kielikylpynä, sillä skotlantilainen opet-
taja käyttää opetuksessa suomen kielen lisäksi englantia. Kurs-
sia ei ole viikolla 42. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. Li-
sätiedot opettajalta: 050 5566674. 

Musiikki

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

6.9.–13.12.2021 
Enintään 

8 opiskelijaa

110106  Lauluopetusta

Yksilöopetusta 30 minuuttia kerran viikossa 12 kertaa. Ilmoit-
tautumisen jälkeen annetaan ohjeet tuntien sopimisesta. Tunti 

Kuhalan koulu, 
Opintie 4
Jarkko Lindholm
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

ke 17.30-20.30
15.9.–29.9.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

110444  Opi huoltamaan soittimesi

Keskitytään kielisoittimien (kitara, basso, ukulele, banjo, man-
doliini jne.) perussäätö- ja huoltotoimiin, joiden tulisi olla hal-
lussa jokaisella soittajalla/ muusikolla. Ota mukaan soittimesi, 
joka laitetaan kurssilla hyviin perussäätöihin. Tämän jälkeen 
soittaminen on paljon mukavampaa ja helpompaa. Kurssilla 
keskitytään mm. seuraaviin asioihin: kielten vaihto, hienovire, 
kaularaudan säädöt, satulan ja tallan säädöt, kielten korkeus-
säädöt, soittimen puhdistus- ja huoltoaineet. 

voidaan sopia opiskelijalle yksilöllisesti viikkoaikatauluun so-
pivaksi. Opettajan yhteystiedot: sanna.pietiainen@edu.forssa.
fi 

Kuhalan koulu, 
Opintie 4
Jarkko Lindholm
48 t sl, 40 t kl, Kurssimaksu 119,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2021 mennessä 

to 17.30-20.30
16.9.–9.12.2021 
20.1.–31.3.2022 

Enintään 
10 opiskelijaa

110443  Soitinrakennus 2

Rakennetaan tasakantinen akustinen soitin. Soitin voi ol-
la esimerkiksi akustinen kitara, basso tai mandoliini. Osal-
listujilta vaaditaan Soitinrakennuskurssi 1 suorittamista tai 
muuta kokemusta soitinrakennuksesta tai vahvaa osaamis-
ta puutöistä. Materiaalit tilataan yhteistilauksena heti kurssin 
alussa. Materiaalikustannukset n. 350 €. Lisäksi tulee joitakin 
muita tarvikehankintoja. 
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Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Outi Aro-Heinilä
24 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 66,00 € 

ma 10.15-11.45
6.9.–29.11.2021 
10.1.–25.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

110100  Aamulaulajat

Aamulaulajien ryhmässä opitaan mitkä asiat vaikuttavat lau-
lamiseen. Opitaan myös, miten aiemmin syntyneistä laululu-
koista voidaan vapautua ja muuttaa kielteiset uskomukset lau-
lamisesta myönteisiksi. Kurssin aikana opit käyttämään keho-
asi ja ääntäsi ilmaisun välineenä. Opit hengittämään ja käyttä-
mään ääntäsi oikein harjoitusten, puheen, laulujen ja liikun-
nan avulla. Kurssi sopii aivan aloittelijoista edistyneisiin laula-
jiin asti. Kurssilla edetään omien valmiuksien mukaan. 

Työväentalon musiikkisali,
Kauppakatu 17
Outi Aro-Heinilä
36 t sl, 42 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 € 

ma 18.30-21.00
6.9.–29.11.2021 
10.1.–25.4.2022 

Enintään 
28 opiskelijaa

110104  Forssan Mieskuoro

Forssan mieskuorossa opitaan sekä uusia että perinteisiä, säes-
tyksellisiä ja a cappella mieskuorolauluja sekä laulamaan 1 -4 
-äänisesti. Kurssin aikana opit, mitkä asiat vaikuttava kuoro-
laulun puhtauteen ja sointiin. Opit laulamaan oman ääniala-
si mukaan stemmoja, seuraamaan kuoron johtajan viittomia 
ja lukemaan nuotteja. Kurssin aikana valmistellaan vähintään 
kaksi konserttia, joista toinen on jouluohjelmistolla ja toinen 
kevätohjelmistolla. Näiden projektien aikana opit myös pit-
käjänteistä työskentelyä. Kurssille on koelaulu, joka sovitaan 
opettajan kanssa. Kurssin oppikirjana on Suomen mieskuoro-
liiton Perusmerkkilaulut, Taitomerkkilaulut ja Mies, kuoroon! 
-kirjat sekä opettajan valitsemia ajankohtaisia mieskuorolau-
luja. 

Olisiko sinulla tarvetta 
soitinhuoltoon?

Nyt siihen on tarjolla kurssi 110444 
sivulla 24.

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

ti 18.30-21.00
24.8.–7.12.2021 
11.1.–10.5.2022 

Enintään 
40 opiskelijaa

110103  Forssan Naiskuoro

Joulukuussa kuoro osallistuu kuorojen yhteiseen joulukon-
serttiin. Keväällä suunnitelmissa on Vappukonsertti. Vanhat 
ja uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan! Kuoron puheen-
johtaja on Tuija Lietu 040 5137 513. 
Kotisivut: www.forssannaiskuoro.fi 

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

ke 18.30-21.00
25.8.–8.12.2021 
12.1.–11.5.2022 

Enintään 
40 opiskelijaa

110101  Viihdekuoro Kehrät

Suunnitelmissa on Valssin pyörteissä-konsertti. Joulukuus-
sa on kuorojen yhteinen joulukonsertti. Kevätkaudella pide-
tään kevätkonsertti. Vanhat ja uudet laulajat ovat tervetullei-
ta mukaan! 
Kuoron puheenjohtaja on Tuija Laakso 045 2225 320. S-posti: 
kehrat@kehrat.fi. Kotisivut: www.kehrat.fi 

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

to 18.30-21.00
26.8.–9.12.2021 
13.1.–12.5.2022 

Enintään 
40 opiskelijaa

110102  Forssan Kamarikuoro

Syksyllä toteutetaan viime vuodelta siirtynyt Beethoven-kon-
sertti. Joulukuussa on kuorojen yhteinen joulukonsertti. Ke-
väällä suunnitelmissa on kevätkonsertti. Vanhat ja uudet lau-
lajat ovat tervetulleita mukaan! Kuoron puheenjohtaja on 
Pentti Ruuttunen 045 2692 959, kotisivut: www.forssankama-
rikuoro.com 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Piia Pakarinen
24 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 66,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2021 mennessä 

ma 19.00–20.30
6.9.–29.11.2021 
10.1.–4.4.2022 

Enintään 
15 opiskelijaa

110107  Harmonikkaorkesteri

Tule mukaan harmonikkaorkesteriin! Tällä kurssilla opit soit-
tamaan ryhmässä monipuolista viihde- ja pelimannimusiik-
kia. Kurssi sopii kaikenikäisille soiton perusasiat hallitseville 
harrastajille. Olet tervetullut mukaan, vaikka viimeisestä soit-
tokerrasta olisi jo aikaa. Tavoitteena on soittaa kaksi- tai use-
ampiäänisiä sovituksia soittajien taidon ja kiinnostuksen mu-
kaan. Kurssille osallistuvalla tulee olla oma 5-rivinen näp-
päin- tai pianoharmonikka sekä kohtalainen soitto- ja nuotin-
lukutaito. Myös muiden instrumenttien soittajia voidaan ot-
taa mukaan.

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Hooper Santos
36 t sl, 42 t kl, Kurssimaksu 99,00 € 

ma 18.30-21.00
6.9.–29.11.2021 
10.1.–25.4.2022 

Enintään 
25 opiskelijaa

110108  Forssan kaupungin soittokunta

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

110109  Susikkaan pelimanniorkesteri 
 Tammela
Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie 604
Timo Määttä
14 t sl, 16 t kl, 
Kurssimaksu 45,00 €
Ilmoittautuminen 9.9.2021 mennessä

to 19.00–20.30
16.9.–9.12.2021 
13.1.–21.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

Pelimanni-/tanssimusiikkiin erikoistunut ryhmä. Ohjelmis-
tossa otetaan huomioon kokoonpano ja soittajien toiveet. 
Ryhmä kokoontuu 15 kertaa lukuvuoden aikana, pääsääntöi-
sesti joka toinen viikko. Tervetuloa kaikki pelimannit!
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Kielet

KIELENOPISKELU on hauska harrastus, joka sopii kaiken-
ikäisille. Vieraita kieliä voi hyödyntää matkoilla ja työelämäs-
sä tai niitä voi opiskella omaksi ilokseen. Mukavassa ryhmäs-
sä opit rennosti käytännön kielitaitoa. Valitse oma suosikkisi 
tai tutustu ihan uuteen kieleen ja kulttuuriin. 

YLEISET KIELITUTKINNOT
Mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen perus- tai keskitason 
tutkinto. 

Suomi: 2.10. 2021 
(ilm.aika 23. - 31.8.), 13.11. 2021 (6. - 30.9.)

Muut kielet: englanti 16.10.2021 (6. - 30.9.), 
espanja, ruotsi, saksa 20.11. (6. - 30.9.)
Ilmoittautuminen netissä osoitteessa 
https://yki.opintopolku.fi/yki/
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

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ansku Heino
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 38,50 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

to 15.45-17.15
16.9.–2.12.2021 
13.1.–7.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120101  Suomea suomeksi 1 

Aloitamme opiskelun aivan alusta. Tutustumme suomen kie-
len perusteisiin: kielioppi, sanonnat ja arkielämän sanastot. 
Oppikirjana on Suomen mestari 1 alusta. Teemme kirjasta yh-
teistilauksen kurssin alkaessa. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ansku Heino
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 38,50 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

to 17.15-18.45
16.9.–2.12.2021 
13.1.–7.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120102  Suomea eteenpäin

Olet jo edennyt suomen kielen opinnoissasi alkeita pidem-
mälle ja haluat oppia lisää. Tälle kurssille voit tulla vahvista-
maan suomen kielen taitoasi itsenäisellä otteella opettajan ol-
lessa paikalla juuri sinua varten. Tällä kurssilla jokainen opis-
kelija etenee omaa tahtiaan, mutta kuitenkin jokaisella kurssi-
kerralla tavoitteena on kehittää myös suullista kielitaitoa yh-
dessä muiden opiskelijoiden kanssa. Mukaan tarvitset joko 
Suomen mestari 2 tai Suomen mestari 3 oppikirjan ja voit jat-
kaa opintojasi siitä kohtaa, mihin olet tähän mennessä pääs-
syt. Opettajan rooli kurssilla on olla tukemassa jokaisen opis-
kelijan omannäköistä opintopolkua. 

Ruotsi

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ti 18.45-20.15
14.9.–30.11.2021 

11.1.–5.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

120201  Ruotsia rennosti

Muutaman vuoden kieltä opiskelleille ja kertaajille. Kehitäm-
me käytännön kielitaitoa ja opiskelemme kieliopin keskeisim-
piä asioita. Teemme paljon keskusteluharjoituksia ja pariteh-
täviä. Aiheina mm. hyvinvointi, yritystoiminta ja messut. Opit 
kertomaan mielipiteesi ja kysymään ja neuvomaan tietä jon-
nekin. Kurssin lopussa osaat konditionaalin, sivulauseen sana-
järjestyksen, adjektiivien vertailun ja paljon prepositioita. Op-
pikirjana Reflex kpl 6-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2

22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ti 17.00–18.30
14.9.–30.11.2021 

11.1.–5.4.2022 
Enintään

20 opiskelijaa

120301  Arkipäivän englantia 1

Jo pari vuotta opiskelleille. Tällä kurssilla vahvistamme eng-
lannin kielen perusteita. Jatkamme tutustumista englantilai-
seen kulttuuriin ja ääntämiseen puheharjoituksien kautta. 
Opimme lisää kielioppia, mm. there is/are, kestopreesensin ja 
järjestysluvut. Aiheina tien kysyminen ja neuvominen, matka-
suunnitelmien tekeminen ja ravintolassa ja ostoksilla käymi-
nen. Kurssin loputtua osaat muodostaa yksinkertaisia lauseita 
englanniksi ja vastata yksinkertaisiin kysymyksiin. Oppikirja-
na Everyday English 1 kpl 5-. 

Englanti

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11

22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä

to 15.45-17.15
16.9.–2.12.2021 
13.1.–7.4.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

120302  Arkipäivän englantia 3

Noin neljä vuotta opiskelleille. Harjoittelemme paljon erilai-
sia käytännön tilanteita puheharjoituksin, opimme lisää ai-
kaan liittyviä ilmaisuja, ihmisen kuvailemista ja kertaamme 
jo opittua. Kurssin jälkeen osaat ilmaista itseäsi kohtuullises-
ti, ymmärrät puhuttua kieltä ja kieliopin perusteet ovat tuttu-
ja. Oppikirjana Everyday English 2 kpl 8-. Jatkokirjasta pää-
tämme yhdessä. 
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Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11

22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

to 17.30-19.00
16.9.–2.12.2021 
13.1.–7.4.2022 

Enintään
12 opiskelijaa

120303  Arkipäivän englantia 4

Noin viisi vuotta opiskelleille, jotka osaavat jo kielen perusteet 
hyvin. Kertaamme paljon jo opittua, teemme paljon käytän-
nön puheharjoituksia ja kartutamme sanavarastoa lisää. Kurs-
sin jälkeen osaat ilmaista mielipiteesi sujuvasti erilaisista ai-
heista ja verbien aikamuodot ovat tuttuja. Jatkokirjasta sovim-
me kurssin alussa yhdessä. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11

22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ti 15.00–16.30
14.9.–30.11.2021 

11.1.–5.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

120304  Englantia eteenpäin

Joitakin vuosia kieltä opiskelleille. Jatkamme sanavaraston 
kartuttamista ja opimme ilmaisemaan omia mielipiteitä eri ai-
heista kuten historiasta, työelämästä ja tulevaisuuden suun-
nittelusta. Kieliopissa kertaamme mm. menneitä aikamuoto-
ja, passiivia ja konditionaalia. Kurssin lopussa osaat ilmaista 
mielipiteesi sujuvasti erilaisista aiheista ja verbien aikamuo-
dot ovat tuttuja. Jatkokirjasta sovimme kurssin alkaessa. Tai-
totaso B1. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11

22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ti 09.30-11.00
14.9.–30.11.2021 

11.1.–5.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

120305  Englantia aamuvirkuille

Useamman vuoden kieltä opiskelleille. Seuraamme ajankoh-
taisia asioita, kartutamme lisää sanavarastoa, kertaamme yh-
disteverbejä, eri verbien aikamuotoja ja lauseen muodostus-
ta. Keskustelemme paljon englanniksi eri aiheista. Kurssin lo-
puttua osaat ilmaista mielipiteesi sujuvasti asiasta kuin asias-
ta, tunnet sanojen sävyeroja ja verbien aikamuodot ovat tuttu-
ja. Oppikirjana Stepping Stones 3 kpl 3-.

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Richard Conway
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ti 18.00–19.30
14.9.–30.11.2021 

11.1.–5.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

120306  English café

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. 

HUOMASITKO, meillä on nyt 
Englantia verkossa 1 ja 2. 

Sivulta 9 ja 10
 löydät tarkemmat kurssitiedot.

Saksa

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Taru Kalhio
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ke 18.35-20.05
15.9.–1.12.2021 
12.1.–6.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120401  Saksaa ihan alusta

Tämä kurssi aloittaa kielen oppimisen täysin alusta. Opit ter-
vehtimään ja esittäytymään, tilaamaan kahvilasta sekä osta-
maan matkalipun saksaksi. Lisäksi kulttuuriin liittyviä teemo-
ja tuodaan esiin kurssin aikana. Kurssin päätteeksi osaat nu-
merot 1-100, verbin taivutuksen preesensissä sekä kellonajat. 
Oppikirjana toimii monipuolinen Hallo 1, josta teemme yh-
teistilauksen kurssin alkaessa. Taitotaso A1. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Susanne Petersen
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ti 17.00–18.30
14.9.–30.11.2021 

11.1.–5.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

120402  Saksaa, bitte!

Saksaa bitte-kurssi sopii kieltä pari vuotta opiskelleille. Opit 
kertomaan itsestäsi ja perheestäsi, harrastuksista ja työelä-
mästä. Kurssin päätyttyä osaat mm. infinitiivin, konditionaa-
lin, rinnastuskonjunktiot sekä rektioverbejä. Jatkamme Hallo 
2-kirjasta kappaleet 11-12 ja sitten siirrymme Hallo 3-kirjaan. 
Taitotaso A2-B1. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Taru Kalhio
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ke 17.00–18.30
15.9.–1.12.2021 
12.1.–6.4.2022 

Enintään
20 opiskelijaa

120403  Saksaa sujuvasti eteenpäin

Tällä saksan kurssilla jatketaan kielen opiskelua, ja kurssi on 
tarkoitettu jo useamman vuoden kieltä opiskelleille. Opit ker-
tomaan säästä sekä keskustelemaan luonnosta, kestävästä ke-
hityksestä ja ilmastonmuutoksesta. Lisäksi kulttuuriin liittyviä 
teemoja tuodaan esiin kurssin aikana. Kurssin päättyessä osaat 
muodostaa passiivi- rakenteita ja olet vahvistanut substantii-
vien sijamuotojen ja adjektiivin taivutuksen osaamistasi. Op-
pikirjana toimii informatiivinen Magazin.de 8, josta teemme 
yhteistilauksen kurssin alkaessa. Taitotaso B1. 

Ranska

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
 22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2021 mennessä

ma 17.00–18.30
13.9.–29.11.2021 

10.1.–4.4.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

120501  Ranskaa eteenpäin

Joitakin vuosia opiskelleille. Opimme lisää tämän päivän rans-
kalaisesta kulttuurista. Futuuri ja kielioppi pronomineineen 
kertautuvat. Kartutamme sanavarastoa ja seuraamme Rans-
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Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2

12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ti 18.45-20.15
14.9.–26.10.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

120502  Ranskaa matkailijoille

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

Venäjä

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ljudmila Paajanen
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ke 17.30-19.00
15.9.–1.12.2021 
12.1.–6.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120601  Venäjää melkein alusta

Noin vuoden kieltä opiskelleille. Kurssilla jatkamme pereh-
tymistä venäjän alkeisiin ja kielen perusrakenteisiin. Tutus-
tumme myös venäläiseen kulttuuriin. Dialogien avulla opim-
me kertomaan itsestämme. Aiheina kaupungilla liikkuminen, 
matkustaminen, vapaa-aika ja ostosten tekeminen. Oppikirja-
na Kafe Piter 1 kpl 8-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Vuorinen
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä

to 17.00–18.30
16.9.–2.12.2021 
13.1.–7.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120602  Kafe Piter 1

Tervetuloa jatkamaan venäjän kielen opintoja ja tutustumaan 
venäläiseen kulttuuriin! Kurssilla jatkamme perehtymistä ve-
näjän alkeisiin ja puheharjoituksien avulla tutustumme kie-
len perusrakenteisiin. Pääpainona puheen ja kielen tuottami-
sen aktivointi. Oppikirjana Kafe Piter 1 (kpl 14-), joka sisäl-
tää oppimista tukevia harjoitustehtäviä. Dobro Pozalovat´ Ka-
fe Piteriin! 

kaa koskevia ajankohtaisia aiheita. Kurssin lopussa osaat il-
maista mielipiteesi sujuvasti asiasta kuin asiasta ja verbien eri 
aikamuodot ovat tuttuja. Jatkamme Escalier 3 kirjaa kpl 3-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Vuorinen
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 20.10.2021 mennessä 

to 18.30-20.00
28.10.–2.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

120603  Venäjän keskustelupiiri

Suullisen viestinnän kurssi muutaman vuoden venäjää opis-
kelleille. Tervetuloa vahvistamaan opittua venäjän kielen tai-
toa. Kurssilla keskustelemme venäjäksi ajankohtaisista aiheis-
ta, kulttuurista ja matkailusta. Aktivoimme ja kehitämme pu-
hutun kielen ymmärtämistä, kertaamme ja laajennamme sa-
navarastoa. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Vuorinen
10 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 27.2.2022 mennessä

ma 18.00–19.30

7.3.2022-4.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

120604  Venäjän kirjaimet tutuksi

Kurssi tarjoaa pehmeän laskun kyrilliikan maailmaan ja luo 
pohjan tuleville venäjän opinnoillesi. Käymme läpi kyrillisten 
aakkosten historiaa ja teemme kirjoittamis- ja ääntämisharjoi-
tuksia. Kurssi sopii syksyllä 2022 alkavan venäjän alkeiskurs-
sin pohjaksi. 

Espanja

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ti 17.00–18.30
14.9.–30.11.2021 

11.1.–5.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

120701  Espanjaa ihan alusta 

Tule opiskelemaan käytännönläheistä espanjaa aivan alkeista. 
Opit mm. esittäytymään ja kertomaan itsestäsi ja asioimaan 
ravintolassa. Paljon puhe- ja kuunteluharjoituksia ja maustee-
na sopivasti kielioppia. Kurssin päättyessä osaat adjektiivien, 
substantiivien ja säännöllisten verbien taivutuksen, kellonajat 
sekä lukusanat 0-1000. Oppikirjana Perfecto 1, josta teemme 
yhteistilauksen kurssin alkaessa. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä

to 18.30-20.00
16.9.–2.12.2021 
13.1.–7.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120702  Perfecto 1

Noin vuoden kieltä lukeneille. Aluksi kertaamme. Kehitämme 
suullista kielitaitoa ja teemme paljon kuuntelutehtäviä. Käy-
tännönläheiset aiheet, matkailu ja erilaiset asioimistilanteet. 
Opit adjektiivien vertailun, gerundin ja runsaasti uusia verbe-
jä. Oppikirjana Perfecto 1 kpl 6-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ke 19.00–20.30
15.9.–1.12.2021 
12.1.–6.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120703  Perfecto 3 

Noin kolme vuotta espanjaa opiskelleille. Puhumme ihmis-
suhteista ja kodista ja asioimme tavaratalossa. Opit imperfek-
tin ja preteritin ja vähän lisää akkusatiivista ja datiivista. Pal-
jon puheharjoituksia ja kuuntelutehtäviä. Oppikirjana Perfec-
to 3, josta teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Ulla Lehtinen
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

to 09.30-11.00
16.9.–2.12.2021 
13.1.–7.4.2022 

Enintään 
12 opiskelijaa

120704  Espanjaa eteenpäin
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Noin neljä vuotta kieltä lukeneille. Panostamme suullisen kie-
litaidon kehittämiseen. Aiheina matkailu, Suomi, kulttuuri ja 
elämänvaiheet. Opit käyttämään preteritiä ja imperfektiä yh-
dessä. Lisäksi opit paljon pronomineja ja pluskvamperfektin. 
Oppikirjana Perfecto 3 kpl 4-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä

ke 17.15-18.45
15.9.–1.12.2021 
12.1.–6.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120705  Ventana 3

Noin 3-4 vuotta kieltä lukeneille. Panostamme puheen akti-
vointiin ja käytännön viestintätilanteisiin. Aiheina elokuvat, 
musiikki, urheilu ja koti. Opit paljon lisää preteritistä sekä 
käyttämään imperfektiä ja preteritiä yhdessä. Lisäksi opit uu-
den aikamuodon, futuurin. Oppikirjana Ventana 3 kpl 3-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

to 16.45-18.15
16.9.–2.12.2021 
13.1.–7.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120706  Espanjaa edistyneille

Sukella syvemmälle espanjan kieleen. Kurssi sopii useamman 
vuoden espanjaa lukeneille. Aiheina terveys ja hyvinvointi se-
kä ympäristöasiat. Panostamme erityisesti kielen rakenteisiin. 
Tutuksi tulevat futuuri, subjunktiivi, ehtolauseet ja adjektiivin 
paikka. Oppikirjana Avanzamos kpl 7-. 

Italia

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2

22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ke 18.45-20.15
15.9.–1.12.2021 
12.1.–6.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120801  Italiaa eteenpäin

Pari vuotta opiskelleille ja niille, jotka haluavat kerrata itali-
an perussanastoa. Opimme paljon lisää sanoja, uusia verbi-
muotoja kuten perfekti, refleksiiverbit ja lisää pronomineja. 
Jatkamme tutustumista Italian eri alueisiin ja italialaiseen elä-
mäntapaan. Kurssin lopussa osaat ilmaista itseäsi kohtuulli-
sesti italiaksi ja kieliopin perusrakenteet ovat tuttuja. Oppikir-
jana Bella Vista 1 kpl 9-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2

22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ke 17.00–18.30
15.9.–1.12.2021 
12.1.–6.4.2022 

Enintään 
20 opiskelijaa

120802  Italiaa edistyneille

Joitakin vuosia opiskelleille. Kertaamme eri verbien aikamuo-
toja mm. futuuri ja konjunktiivi ja kartutamme sanavarastoa. 
Opimme lisää italialaisesta elämäntavasta. Opiskelemme ajan-
kohtaisia asioita italiaksi. Kurssin päätyttyä osaat ilmaista mie-
lipiteesi sujuvasti italiaksi asiasta kuin asiasta ja verbien aika-
muodot ovat tuttuja. Oppikirjana Bella Vista 2 kpl 9-. 

Muut kielet

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2021 mennessä 

ma 18.45-20.15
13.9.–29.11.2021 

10.1.–4.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

129801  Viroa melkein alusta

Tervetuloa jatkamaan suomen kielen sukulaiskielen viron 
opiskelua. Kurssi sopii noin vuoden opiskelleille. Laajennam-
me sanavarastoa, teemme harjoituksia ja tutustumme kulttuu-
riin. Tilanteen salliessa teemme kesällä matkan Viroon. Oppi-
kirjana Meie keelesild kpl 7-. Tervetuloa mukaan! 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2021 mennessä 

ma 17.00–18.30
13.9.–29.11.2021 

10.1.–4.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

129802  Jututuba

Kieltä aiemmin opiskelleille. Laajennamme sanavarastoa ja 
kehitämme tekstintuottamista, keskustelemme ja harjoitte-
lemme kielioppia. Tilanteen salliessa teemme kesällä matkan 
Viroon ja tutustumme siellä uusiin paikkoihin. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Reika Vesala
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2021 mennessä 

ma 17.00–18.30
13.9.–29.11.2021 

10.1.–4.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

129803  Japania ihan alusta

Aloitamme japanin kielen opiskelun ihan alusta. Opit kerto-
maan itsestäsi ja perheestäsi ja kysymään toisilta samat asiat. 
Opit myös käymään ravintolassa. Harjoittelemme puhumis-
ta, kuullun ymmärtämistä ja japaniksi kirjoittamista heti alus-
ta alkaen. Kurssin päätyttyä osaat liitepartikkelit, adjektiivien 
perusmuodot, verbien perustaivutukset, kellonajat ja lukusa-
nat. Osaat lukea hiraganat ja katakanat ja tunnistat myös hel-
pot kanjit. Tunnilla käytämme Peda.net-oppimisalustaa. Lin-
kit lähetetään viikkoa ennen kurssin alkua sähköpostiin. Op-
pikirjana Michi 1, josta teemme yhteistilauksen kurssin alka-
essa. Taitotaso A1. 
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Tanssi, liikunta ja hyvinvointi

Anne Takku
24 t sl,
Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2021 mennessä 

ma 18.00–19.30
13.9.–29.11.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

830200  Verkkopuntari painonhallinta-
 kurssi, verkkokurssi

Verkkopuntari on ohjelma painonhallinnan ja pysyvien 
elintapamuutosten tueksi. Pääteemat ovat ravitsemus, lii-
kunta, 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 luetta-
vaa kurssialustalle. Ohjaajan kanssa keskustellaan viikoit-
tain kurssialustalla. Kurssitehtäviä voit tehdä silloin, kun si-
nulle parhaiten sopii, ainoastaan Teams-tapaamiset toteu-
tetaan yhdessä sovittuna ajankohtana. Teamsin ja verkko-
alustan käyttö on helppoa. Tarvitset sähköpostiosoitteen, 
nettiyhteyden ja tietokoneen, jossa on mikrofoni ja kame-
ra. Kurssia varten ei tarvitse ladata mitään ohjelmia omal-
le koneelle. Alkuun pääsemiseksi saat tarvittavat neuvot ja 
ohjeet sähköpostilla ja/tai puhelimitse. 

Janette Koskinen
6 t sl, 
Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ma 11.00–11.20
13.9.–29.11.2021 

Enintään 
30 opiskelijaa

830100  Taukojumppaa verkossa

Taukojumppakurssilla opit tauottamaan päivääsi/ työpäi-
vääsi lempeillä liikkeillä. Liikkeet tehdään seisten tai is-
tuen, joten voit tehdä tämän toimistossa melko pienessä-
kin tilassa, etkä tarvitse mitään erityisiä välineitä. Kurssil-
la opetellaan huoltamaan taukojumpalla kehoa kokonais-
valtaisesti, mutta pääpaino on niska-hartiaseudun liikkeis-
sä eli sopii erityisen hyvin näyttöpäätteellä työskentelevälle 
ja toki kaikille muillekin, jotka haluavat taukojumppahet-
ken päiväänsä. Kurssi toteutetaan Zoom Cloud Meetings 
ohjelman kautta eli tarvitset vain laitteen nettiyhteydellä ja 
saat sähköpostiisi 
osallistumislinkin. 

Vieremän koulu, 
Nokantie 2
Janette Koskinen
12 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2021 mennessä 

ma 16.45-17.30
13.9.–29.11.2021 

Enintään 
25 opiskelijaa

830106  DanceFit

DanceFit on tanssillinen treenitunti. Tunneilla soi elokuvamu-
siikkia, klassikoita, hittejä vuosien varrelta sekä tämän päivän 
suosikkeja. Tunnilla voit antaa musiikin viedä ja fiilistellä hi-
koillen helppoja kuvioita askeltaen. DanceFit tunti on tehokas 
kunnonkohottaja ja sopii kaiken kuntoisille liikkujille. Tunnin 
tehoa pystyy helposti säätelemään itse. Tunnilla tehdään myös 
lihaskuntosarjat eli koko kroppa saa monipuolisen treenin ja 
lisäksi tehdään kehoa avaavat venyttelyt. DanceFit tunti kehit-
tää perus- ja lihaskunnon lisäksi mm. rytmitajua, tasapainoa 
ja kehonhallintaa. Tunnille mukaan juomapullo, jumppamat-
to ja tanssiin sopivat tossut jalkaan. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä

ti 09.30-10.15
14.9.–7.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

830104  Asahi

Asahi on rauhallinen suomalaisten kehittämä terveysliikun-
tatunti, joka on saanut vaikutteita mm. joogasta, pilatekses-
ta, taijista sekä useista kamppailulajeista, mutta se pohjautuu 
vahvasti länsimaiseen lääke- ja liikuntatieteeseen. Tunti koos-
tuu rentousosiosta, niska-hartiaosiosta, selkä-jalkaosiosta se-
kä 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 vahvista-
maan kehoasi, lisäämään liikkuvuuttasi, parantamaan keskit-
tymiskykyäsi, lievittämään stressiäsi sekä palautumaan työs-
tä tai urheilusuorituksesta. Tunti tehdään kokonaan seisten tai 
tarvittaessa tuolista tukea ottaen tai istuen, joten sopii kaiken 
kuntoisille. Vesipullo mukaan tunnille ja liikkumiseen sopivat 
rennot vaatteet päälle. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ti 10.30-11.15
14.9.–7.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

830105  Tanssiksi 

Tanssiksi on seuratanssin ammattilaisten (Suomen seuratans-
siliitto – SUSEL ry:n) kehittämä tanssiliikuntamuoto, jossa lii-
kutaan yksin tanssien koulutetun ohjaajan johdolla mukaansa 
tempaavien tanssirytmien tahdissa ja samalla opitaan eri tans-
silajien perusaskeleet ja lajinomainen liikkuminen. Tanssiksi-
tunnilla soi mm. latinalais-, swing- ja lavatanssimusiikki. Tun-
nilla tanssitaan sekä helppoja että hieman haastavampia as-
kelikkoja. Samalla kun opitaan eri tanssilajit perusaskeleineen 
sekä lajinmukainen liikkuminen, hoituu kuntoilu monipuoli-
sen musiikin siivittämänä. Tunnin tehoa pystyy helposti sääte-
lemään itse fiilistellen kevyemmin tai kehoa voimakkaammin 
aktivoiden. Tanssiksi kehittää kunnon lisäksi mm. rytmitajua, 
tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunnille mukaan juomapullo ja 
tanssiin sopivat tossut jalkaan. 

Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie 604
Karoliina Laaksonen
12 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2021 mennessä 

ti 10.00–10.45
14.9.–7.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

830111  Susikkaan lihaskuntotreeni

Lihaskunnon kehittämiseen keskittyvä tunti. Sisältää lämmit-
telyn, työosuuden ja venyttelyn. Sopii kaikille!
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Huomasitko myös 
Katkaise sokerikoukku- verkkoluennon 
sivulla 9?

Mukavia vinkkejä 
ruuanvalmistukseen saat Kokkailua keventäville -kurssilta. 
Tästä tarkempia tietoja löytyy sivulta 33.

Tukea ja hyvää fiilistä saat 
XL-tanssimix -kurssilta, ks. kurssin tiedot yllä. 

Entä kiinnostaisiko sinua vaateompelu? 
Tuijan ammattitaitoisella opastuksella ompelet itsellesi hy-
vin istuvan vaatteen XL-vaatteet -kurssilla. Tästä kurssista 
löytyy tarkempia tietoja sivulta 20.

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Johanna Heikkilä
12 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

ke 10.00–10.45
15.9.–8.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

830101  Kevytjumppa 

Ryhmä on tarkoitettu kaikille ikään ja sukupuoleen katsomat-
ta. Osallistuaksesi et tarvitse aikaisempaa liikuntakokemusta. 
Rauhallisissa ohjelmissa keskitytään lihasvoimaan, venymi-
seen, liikkuvuuteen ja tasapainoon. Välillä voidaan käyttää vä-
lineitä, esim. kevyet käsipainot (omat painot mukaan), keppi 
jne. Laita päälle rennot, joustavat vaatteet. Ota mukaan avoin 
mieli, oma jumppa-alusta ja vesipullo. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Johanna Heikkilä
12 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

ke 11.00–11.45
15.9.–8.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

830102  Perusjumppa

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

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Johanna Heikkilä
12 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

ke 12.00–12.45
15.9.–8.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

830103  Tehojumppa

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

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Johanna Heikkilä
12 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

ke 13.30-14.15
15.9.–8.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

830109  Zumba ®

Zumba®-tunti on vauhdikas, helppo ja hauska tanssillinen fit-
ness-tunti. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita!!! Tanssiaskeleet 
perustuvat erilaisiin tanssimuotoihin, mm. latinalaistanssei-
hin. Osa liikkeistä tehdään nopeammalla ja osa hitaammal-
la temmolla intervallityyppisesti, jolloin kaloreita palaa tehok-
kaasti! 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä 

ke 18.30-19.15
15.9.–8.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

830110  FasciaMethod

FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä 
kehonhuoltomenetelmä. Tunnilla tehdään liikehallinta- ja liik-
kuvuusliikkeitä rauhallisesti hengityksen rytmittämänä kehon 
faskialinjat huomioiden. Lisäksi tehdään täsmävenytyksiä ki-
reille lihaksille. Näkökulma on kuntouttava sisältäen harjoit-
teita yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Tunti soveltuu 
kaikille, jotka haluavat parantaa suorituskykyään tehokkaas-
ti ja edistää hyvinvointiaan. Tunnin lopuksi faskiapallolla hie-
rotaan ja avataan kehon yleisimpiä triggerpisteitä. FasciaMet-
hod tunnilla opit huoltamaan itseäsi kehosi faskialinjat huo-
mioiden, lisäät liikkuvuuttasi ja parannat liikehallintaasi. Tun-
nille mukaan vesipullo, jumppamatto ja liikkumiseen sopivat 
joustavat vaatteet päälle.

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
16 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2021 mennessä 

to 18.30-19.30
16.9.–9.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

830107  Tanssimix

Tanssimix on rento liikunnallinen tanssi-/lihaskuntotun-
ti, jossa liikkeet tehdään pääsääntöisesti ilman hyppyjä. Tun-
neilla opit perusaskelia eri tanssilajeista helpoin koreografioin. 
Tanssin lomassa tehdyt lihaskuntoliikkeet vahvistavat lihak-
siasi. Mukaan tarvitset vesipullon ja lenkkarit tai tossut. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
16 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2021 mennessä 

to 17.15-18.15
16.9.–9.12.2021 

Enintään 
20 opiskelijaa

830108  XL-tanssimix

XL tanssimix on ylipainoisille suunnattu tunti, jossa liikkeet 
tehdään ilman hyppyjä, niveliä säästäen ja omaa kehoa kuun-
nellen. Tunneilla opit perusaskelia eri tanssilajeista helpoin 
koreografioin. Tanssin lomassa tehdyt lihaskuntoliikkeet vah-
vistavat lihaksiasi. Kaikki liikkeet tehdään seisten tai tuolilla. 
Tunneilla ei pyritä painonpudotukseen, vaan opit nauttimaan 
liikkumisesta sekä kokemaan onnistumisen iloa. Mukaan tar-
vitset vesipullon ja lenkkarit tai tossut. 



32

Kevään liikunnat

Vieremän koulu, 
Nokantie 2
Janette Koskinen
12 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 3.1.2022 mennessä

ma 16.45-17.30

10.1.–11.4.2022 
Enintään 

25 opiskelijaa

830123  DanceFit

Ks. DanceFit 830106. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 4.1.2022 mennessä 

ti 09.30-10.15

11.1.–5.4.2022 
Enintään

20 opiskelijaa

830121  Asahi

Ks. Asahi 830104. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 4.1.2022 mennessä 

ti 10.30-11.15

11.1.–5.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

830122  Tanssiksi

Ks. Tanssiksi 830105. 

Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie 604
Karoliina Laaksonen
12 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 4.1.2022 mennessä 

ti 10.00–10.45

11.1.–5.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

830127  Susikkaan lihaskuntotreeni

Ks. Susikkaan lihaskuntotreeni 830111. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Johanna Heikkilä
12 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 5.1.2022 mennessä 

ke 10.00–10.45

12.1.–6.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

830118  Kevytjumppa

Ks. Kevytjumppa 830101. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Johanna Heikkilä
12 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 5.1.2022 mennessä 

ke 11.00–11.45

12.1.–6.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

830119  Perusjumppa

Ks. Perusjumppa 830102. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Johanna Heikkilä
12 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 5.1.2022 mennessä 

ke 12.00–12.45

12.1.–6.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

830120  Tehojumppa

Ks. Tehojumppa 830103. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Janette Koskinen
12 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 5.1.2022 mennessä 

ke 18.30-19.15

12.1.–6.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

830126  Kehon ja mielen hyvinvointi

Tämä kehoa ja mieltä huoltava ja rentouttava kurssi sopii kai-
kille. Kurssilla tutustutaan erilaisiin hyvinvointi- ja kehon-
huoltotunteihin, mm. FasciaMethod, YogaFlex ja gongiren-
toutus, PilatesFlow, Äänimaljarentoutus, Asahi, Faskiakäsit-
telyä eri välinein (rulla, tuplapallo, krapa, faskiapallo). Näil-
lä voimaannuttavilla, rentouttavilla ja stressiä poistavilla sekä 
vastustuskykyä parantavilla tunneilla kehitetään tasapainoa, 
parannetaan kehon liikkuvuutta ja suorituskykyä sekä yleistä 
jaksamista. Kurssilla opit kuuntelemaan, vahvistamaan ja ta-
sapainottamaan kehoasi sekä mieltäsi eri tavoilla. Kurssilla ke-
hosi sekä mielesi rauhoittuvat ja jumit aukeavat. Pue rennot 
liikkumiseen sopivat vaatteet päällesi ja ota jumppamatto se-
kä vesipullo mukaan. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
16 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 6.1.2022 mennessä 

to 18.30-18.30

13.1.–7.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

830124  Tanssimix

Ks. Tanssimix 830107. 

Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
16 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 6.1.2022 mennessä 

to 17.15-18.00

13.1.–7.4.2022 
Enintään 

20 opiskelijaa

830125  XL -tanssimix

Ks. XL -tanssimix 830108. 
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Ruokakurssit

Keskuskoulu, 
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
8 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 4.11.2021 mennessä 

ke 17.00–20.00
11.11.–18.11.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

810202  Kalaa monin eri tavoin

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

Huom. ruokailtoihin osallistuva! 

Raaka-ainemaksu (8-10 €) maksetaan 
illan aluksi suoraan opettajalle, varaa siis 
mukaan käteistä rahaa. Ota mukaan myös 
sisäkengät, esiliina ja rasioita mahdollisia 
kotiinviemisiä varten.

Keskuskoulu, 
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
8 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 14.10.2021 mennessä 

to 17.00–20.00
28.10.–16.11.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

810203  Metsän antimia ruokapöytään

Näissä illoissa opit valmistamaan alku-, pää- ja jälkiruokia ko-
timaisista sienistä ja marjoista. Täydennämme aterioita myös 
muilla metsän antimilla. Tule tutustumaan suomalaiseen su-
perfoodiin! Kurssipäivät to 28.10 ja ti 16.11. 

Keskuskoulu, 
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
16 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2021 mennessä 

to 17.00–20.00
16.9.–7.10.2021 

Enintään 
12 opiskelijaa

810204  Makua ja aromia yrteillä

Tutustut erilaisiin yrtteihin ja opit maustamaan niillä kas-
vis- kala- ja liharuokia. Valmistamme myös yrttisuolaa, yrtti-
rouhetta ja -öljyä. Tervetuloa yrttien maailmaan! Kurssipäivät: 
to 16.9, 23.9., 30.9. ja 7.10. 

Keskuskoulu, 
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
8 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 13.1.2022 mennessä 

to 17.00–20.00

27.1.–3.2.2022 
Enintään

12 opiskelijaa

810205  Haluatko saada uusia ideoita 
 arjen ruoanlaittoon?

Tällä kurssilla saat nopeita ja helppoja ohjeita ja vinkkejä arki-
ruoan valmistukseen. Pääraaka-aineina käytämme kasviksia, 
juureksia ja vihanneksia. 

Keskuskoulu, 
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
12 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 17.1.2022 mennessä 

ma 17.00–20.00

24.1.–21.2.2022 
Enintään 

12 opiskelijaa

810206  Kokkailua keventäville

Tule hakemaan vinkkejä ja reseptejä painon hallintaan ra-
vinnon avulla. Valmistamme enimmäkseen kasvispainottei-
sia ruokia hyviä proteiineja ja hyviä rasvoja unohtamatta. Ko-
koontumiset ma 24.1, 7.2 ja 21.2.2022. 
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oppia elämään


