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WAHREN-OPISTO
Syysloma 15.-21.10.2018 (vko 42)
Talviloma 25.2.-3.3.2019 (vko 9)

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

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

Wahren-opisto 2018–2019 ja 
Jokiläänin kansalaisopisto 2018–2019

Kustantajat  Wahren-opisto ja
   Jokiläänin kansalaisopisto
Kannen kuva Saaren silta, Tammela
   Kuvaaja: Eliisa Lintukorpi
Taitto   MPT-palvelut Ky, Orimattila
Painopaikka  Forssa Print 2018



Näyttelyt ja tapahtumat
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Opistoinfo
ke 22.8. klo 16–18 

Kehräämöllä, Wahreninkatu 11

Löydä uusi harrastus – ilmoittaudu opistoon!

OPISTON KURSSIEN ESITTELYÄ: 
tietotekniikka, kulttuuririnki, opiston retket,

taiteen perusopetus yms.

KIERRÄTYSTÄ:
Kirjakierrätys – tule ja ota omaksesi!

Materiaalikirppis – kierrätä tai myy tarpeettomaksi 
käyneet käsityömateriaalit!

(varaa paikkasi klo 15 alkaen – vapaa pääsy)

MUSIIKKIA

SIGRID mukana Lankavärjäämöllä, 
käsityöläistori ja kahvio ala-aulassa.

Opiston käsityönäyttely
13. – 15.4.2019

Näyttelytila Vinkkeli,

Wahreninkatu 4, 2. kerros

Opiston aulavitriinissä
 vaihtuvat näyttelyt
Wahreninkatu 11 A/B

Forssan Kehräämöalueella 
pe 14.9.2018

 klo 18.00-22.00
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Rehtori   Simo Veistola, FT, MBA
Puhelin  050-564 0057 
Sähköposti simo.veistola@forssa.fi

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

Kielet   Kirsi Vikman, FM
Puhelin  (03) 4141 5389, 040-759 6380
Sähköposti kirsi.vikman@forssa.fi

Ilmaisuaineet  Eliisa Lintukorpi, FM
Puhelin  050-917 3245
Sähköposti eliisa.lintukorpi@forssa.fi

Päätoiminen henkilökunta

Jukka Nummelin, kansalaisopiston pitkäaikainen rehtori, jäi eläkkeelle 1.8.2018. Nyt olemme etsimässä 
ratkaisua siihen, miten kansalaisopiston hallinto hoidetaan tulevaisuudessa. Nyt on sovittu, että yhteis-
lyseolla ja kansalaisopistolla on yhteinen rehtori ainakin lukuvuoden 2018–19. 

On suuri kunnia toimia monipuolista ja laadukasta opetusta antavan opiston rehtorina. Arvostan suuresti 
opiston henkilökuntaa mutta erityisesti myös opiskelijoita! Sivistys, tiedot ja taidot pitävät pystyssä yhteiskun-
taamme mutta antaa myös meidän elämäämme aivan uudenlaista sisältöä.

Maailma muuttuu. Miten opiston pitäisi muuttua? Olisiko mahdollista, että lukiolaiset pitäisivät meille vanhem-
mille älypuhelimen käyttökoulutuksen iltapäiviä esimerkiksi kirjastolla? Tai miten laskettaisiin seutukuntalais-
ten kynnystä tulla osallistumaan lyseon opetukseen?  

Tulkaa rohkeasti kertomaan ajatuksianne!
        Simo Veistola, rehtori
        FT, MBA

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

Musiikki  Natalia Maltizova, musiikin kandidaatti
Puhelin  050-430 1312
Sähköposti natalia.maltizova@forssa.fi

Yhteiskunnalliset aineet  Kari Simonen, YTM
Puhelin  (03) 4141 5398, 050-523 3659
Sähköposti kari.simonen@forssa.fi

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

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

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

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

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

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

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

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

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

Ilmoittaudu - vaikka heti!

Lahjakortin voi hankkia toimistostamme

Opetushallituksen rahoittama
opintosetelialennus (vain 1 kurssi)

● työttömät ja maahanmuuttajat saavat 50 % 
alennuksen kurssimaksusta. (alennusta ei kuiten-
kaan saa luentomaksuista, avoimen yliopiston kurs-
seista eikä taiteen perusopetuksesta)

● Ilmoittaudu kurssille ja valitse lisäksi 009820 
opintosetelialennus. 
Opisto pidättää itselleen oikeuden tarkistaa kelpoi-
suutesi alennukseen ja keskeyttää avustuksen jaka-
misen, kun ko. raha on käytetty. Mahdollinen alen-
nus huomioidaan saamassasi kurssilaskussa. 
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FORSSAN KANSALAISOPISTON 
OPISTOLAISKUNTA RY

Opistolaiskunnan jäseneksi voi liittyä samalla kun
ilmoittautuu kursseille. 

Valitse netissä numero 009830 tai kerro asiasta 
puhelinilmoittautumisen yhteydessä. 
Jäsenyys on maksuton. 

Toiminnasta lisätietoa 
www.forssa.fi /wahren-opisto > opistolaiskunta 
tai Seutu-Sanomien Seurat ja yhdistykset -palstalta.  
Sähköpostiosoite: wopistolaiskunta@wippies.fi 

Opiston 90 vuoden ikäinen mökki sijaitsee kauniilla 
paikalla Pyhäjärven rannalla Tammelan Opistontiellä. 
Mökkiä ja/tai sen saunaa voi vuokrata erilaisiin tilai-
suuksiin, esim. perhe-
juhliin. 
Toimintakausi on kesä-
kuun alusta elokuun 
loppuun. Tiedustelut ja 
varaukset Jari Saari-
nen 050 5955 386.

 

Ilmoittaudu kurssille 
viimeiseen ilmoittautumispäivään

mennessä, jotta kurssi 
varmasti toteutuu.
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RETKET / OPISTOLAISKUNTA

FORSSA

Varaa paikkasi retkille netissä https://www.opisto-
palvelut.fi/wahren tai soita toimistoomme p. 03-4141 
5390. Nykyään tilaamme ryhmäliputkin usein netistä 
etukäteen, joten ilmoittauduthan viim. noin viikkoa en-
nen retkipäivää. Myöhemmin mukaan tuleville emme 
välttämättä pysty takaamaan enää edullista ryhmä-
alennuslippua! Merkkaathan retken ajankohdan myös 
itsellesi muistiin. Jos Sinulle myöhemmin tulee este, 
ilmoita siitä opiston toimistoon, kiitos! Peruuttamatta 
jääneistä paikoista veloitamme bussimatkan hinnan. 
Mahd. tied. kirsi.vikman@forssa.fi tai 040-7596 380.

Ilmoittautuminen 20.10.2018
mennessä 

su 09.00-17.00
28.10.2018 

Enintään
50 opiskelijaa

009811 RETKI HELSINGIN 
 KIRJAMESSUILLE

Yleisön pyynnöstä yhteisretki pääkaupungin kirjames-
sujen kiehtovaan maailmaan. Hyppää mukaan nautti-
maan sanasta ja kuvasta! Ryhmälipun lisäksi edesta-
kainen matka n. 12-15 €. Lähtö Forssan torin tilaus-
ajolaiturista klo 9. Maksut kerätään autossa. 

Ilmoittautuminen 10.11.2018
mennessä 

su 09.00-17.00
18.11.2018 

Enintään
50 opiskelijaa

009812 RETKI SUOMEN KÄDENTAIDOT -
 MESSUILLE TAMPEREELLE

Koe vuoden odotetuin ja uudistunut käsityö- ja design-
tapahtuma. Lähde tekemään löytöjä ja saamaan uu-
sia ideoita käsityöharrastukseesi. Paljon työnäytöksiä 
ja -pajoja. Käsityön juurilla -messujen juontajana Ella 
Kanninen. Ryhmälipun lisäksi edestakainen matka n. 
12-15 €. Lähtö Forssan torin tilausajolaiturista klo 9. 
Maksut kerätään autossa. 

Ilmoittautuminen 12.1.2019  
mennessä 

su 09.00-17.00
20.1.2019 
Enintään

50 opiskelijaa

009813 RETKI MATKA 2019 -MESSUILLE 
 HELSINKIIN

Kohtaa koko maailma tässä Pohjois-Euroopan suu-
rimmassa matkailualan tapahtumassa. Tarjolla run-
saasti tietoa ja kokemusta eri maista ja kulttureista, 

esillä myös kotimaan kohteita sekä karavaanariasi-
aa. Ryhmälipun lisäksi edestakainen matka n. 12-15 
€. Lähtö Forssan torin tilausajolaiturista klo 9. Maksut 
kerätään autossa. 

Ilmoittautuminen 9.3.2019
mennessä 

su 09.00-17.00
17.3.2019 
Enintään

50 opiskelijaa

009814 RETKI KÄDENTAITOMESSUILLE 
 2019 TURKUUN

Esillä kotimaisten kädentaitajien laadukkaita koriste- 
ja käyttöesineitä, yksilöllisiä asusteita aikuisille ja lap-
sille, vinkkejä sisustamiseen, kaunista kotiisi tai lah-
jaksi. Samalla lipulla pääset myös yhtä aikaa järjestet-
täville Taide- ja Antiikkimessuille. Ryhmälipun lisäksi 
edestakainen matka n. 12-15 €. Lähtö Forssan torin 
tilausajolaiturista klo 9. Maksut kerätään autossa. 

Ilmoittautuminen 30.3.2019
mennessä 

su 09.00-17.00
7.4.2019 
Enintään

50 opiskelijaa

009815 RETKI KEVÄTMESSUILLE 
 HELSINKIIN

Ideoita pihalle, parvekkelle, terassille ja kotiin. Poh-
joismaiden suurimmassa puutarha-alan tapahtumas-
sa viidet eri messut: Kevätpuutarha, Oma Koti, Oma 
Mökki, Sisusta! ja Lähiruoka & Luomu. Paljon asiaa 
liittyen vapaa-ajan asumisen mukavuuteen, rakenta-
miseen, remontointiin, sisustamiseen ym. Lähtö Fors-
san torin tilausajolaiturista klo 9. Ryhmälipun lisäksi 
edestakainen bussimatka 12-15 €. Maksut kerätään 
autossa.

Ilmoittautuminen 24.5.2019
mennessä 

la 08.00-19.00
8.6.2019 
Enintään

50 opiskelijaa

009816  KESÄRETKI ILOLAN 
 METSÄPUUTARHAAN JA 
 MARKETAN PUISTOON

Lähdemme tutustumaan ensin Kiikalassa sijaitsevaan 
upeaan Ilolan metsäpuutarhaan. Toinen kohteemme 
on mielenkiintoinen Marketan puisto Espoossa. Se on 
8 hehtaarin suuruinen, Suomen suurin piharakentami-
sen näyttelypuisto. Välissä kahvittelua ja ruokailukin. 
Lähdetään joukolla, jolloin hintakin muodostuu edul-
liseksi! Tarkemmat tiedot ilmoittautuneille lähempänä 
ajankohtaa. 
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LUENNOT

999001 ERILAISET ELÄMÄNKATSO-
 MUKSET / LUENTOSARJA

Luentomaksu 5 €/kerta tai kurssimaksu 30 € kattaen 
myös kevään luennot.

SU 2.9.2018 klo 13.00-14.00 Teatteritalo, Torikatu 8 
YTT Pauliina Aarva: Henkinen hyvinvointi ja fyysinen 
terveys - pohdintaa ihmiskuvasta 
PE 5.10.2018 klo 17.30-19.30 Brander-sali, Wahre-
ninkatu 4: Tietokirjailija Kati Sarvela: Inhimillistyvä lää-
ketiede
TO 1.11.2018 klo 18.00-20.00 Brander-sali, Wahre-
ninkatu 4: Tulku Dakpa Rinpoche: Johdantoluento 
Buddhalaisuuteen 
TI 27.11.2018 klo 17.30-19.30 Brander-sali, Wahre-
ninkatu 4: Psykiatrian erikoislääkäri, unityöryhmäoh-
jaaja Markku Siivola: Elämän ja unien opissa – unet 
elämän ymmärtämisen palveluksessa

Lisäksi tulossa neljä luentoa kevätkaudella, joiden tar-
jontaan voit vielä vaikuttaa, lisätiedot Eliisa Lintukorpi 
050 9173245.

Tammelan kunnantalo
Hakkapeliitantie 2
Kaarina Peuraniemi
2 t sl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 28.8.2018  mennessä 

ke 19.00-20.30
5.9.2018 

Enintään
50 opiskelijaa

219801 ELÄMÄN HELMIÄ JA HAASTEITA 
 MURKUN RINNALLA TAMMELA

Murrosikä on kasvun mahdollisuus sekä nuorelle että 
vanhemmalle. Murkku osaa olla vanhemmilleen suun-
nattoman ilkeä ja asettaa siksi vanhemmat suuren 
haasteen eteen. Murkku osaa olla myös hyvä ystävä 
ja hänen kanssaan voi tehdä paljon mielenkiintoisia 
asioita ja löytää helmiä elämästä. Tule kuulemaan KM, 
opo ja kirjallisuusterapiaohjaaja Kaarina Peuraniemen 
ajatuksia asiasta ja myös to 13.9. aloittavasta saman-
nimisestä ryhmästä (ks. s. 11 kurssi 219802). 

ke 19.9.2018 klo 18.30-20.00
ti 23.10.2018 klo 18.00-19.30
ti 20.11.2018 klo 18.00-19.30

Enintään
50 opiskelijaa

130104  VIRO 100 VUOTTA

Keskiviikkona 19.9.2018 klo 18.30-20.00 ÕLLEÕHTU- 
VIROLAINEN OLUTILTA: Tapio Mäkeläinen (Vanha 
Värjäri) Maksullinen tapahtuma. 

Tiistaina 23.10.2018 klo 18.00-19.30 MEIDÄN VIRO: 
Jari P.Havia kertoo suomalaisten kokemuksista 1960-
90-lukujen Virossa. Brander-sali, vapaa pääsy. 
Tiistaina 20.11.2018 klo 18.00-19.30 VIROLAINEN 
IDENTITEETTI: Jaana Vasama kertoo väitöskirjatut-
kimustensa perusteella aiheesta. Brander-sali, vapaa 
pääsy. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Mari Laaksovirta
2 t sl, Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 24.9.2018 mennessä 

ti 18.00-19.30
2.10.2018 

Enintään
40 opiskelijaa

810401 PIDÄ HUOLTA IHOSTASI!

Ihon vanheneminen ja ravinnon merkitys ihon hoidos-
sa: miksi iho vanhenee ja rypistyy; oikean ruokavali-
on avulla iho kauniiksi; ihon tehokas hoito kotona ja 
hoitolassa. Lyhyesti myös meikin merkityksestä ja sitä 
miten välttää meikkimokat ja miten ehostuksesta voi 
saada itsetuntoa. Luentotilan takia ennakkoilmoittau-
tuminen. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Anja Nwose
2 t sl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 15.10.2018 mennessä

ti 18.00-19.30
23.10.2018 

Enintään
40 opiskelijaa

320301 RIITELE RAKENTAVASTI!

Riidat tai niiden välttelystä johtuva puhumattomuus ai-
heuttavat tuskaa monissa parisuhteissa. Luennolla et-
sitään keinoja, joiden avulla voi oppia riitelemään ra-
kentavasti. Onnellisuuttamme lisää se, että uskallam-
me olla turvallisesti eri mieltä läheisten ihmisten kans-
sa. Luentotilan takia ennakkoilmoittautuminen. 

830204 RUOKA- JA RAVITSEMUS-
 TIETOUTTA DIABEETIKOILLE

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Tuulikki Heikkilä
2 t sl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 23.10.2018  mennessä 

ke 18.00-19.30
31.10.2018 

Enintään
40 opiskelijaa

Tule kuulemaan miten voit ravitsemuksen avulla itse 
vaikuttaa diabeteksen hoitotasapainoon ja omaan hy-
vinvointiisi. Luentotilan takia ennakkoilmoittautumi-
nen. 
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830206  VATSA - JA SUOLISTOYSTÄVÄL-
 LISESTÄ RUUASTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Tuulikki Heikkilä
2 t kl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 28.1.2019  mennessä 

ti 18.00-19.30

5.2.2019 
Enintään

40 opiskelijaa

Tutustumme ravitsemukseen, joka hellii ja hoivaa vat-
saa ja suolistoa. Luentotilan takia ennakkoilmoittautu-
minen.

810402  PIDÄ HUOLTA JALOISTASI!

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Tuija Virtanen
2 t kl, Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 12.2.2019  mennessä 

ke 18.00-19.30

20.2.2019 
Enintään

40 opiskelijaa

Elämänsä aikana ihminen kävelee maailman ympä-
ri noin 5 kertaa eli noin 200 000 kilometriä! Miten huo-
lehdit jaloistasi, että jalkasi kantavat tämän matkan? 
Vielä on matkaa jäljellä... Luentotilan takia ennakkoil-
moittautuminen. 

329801 VUOKRAELÄMÄÄ

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Pasi Vikman
3 t kl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 5.3.2019  mennessä 

ke 18.00-20.30

13.3.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

Käsitellään sekä vuokralaisen että vuokranantajan oi-
keuksia ja velvollisuuksia, myös taloyhtiön ja sen hal-
linnon kannalta. Aihetta koskevia kysymyksiä voi lä-
hettää etukäteen helmikuun -19 loppuun mennessä 
osoitteella pasi.vikman@luukku.com 

Tarkastellaan narsismia, narsistisen persoonallisuus-
häiriön ja työpaikkakiusaamisen tunnistamista, narsis-
tisen henkilön/esimiehen luonteenpiirteitä ja toiminta-
tapoja sekä uhrin mahdollisuuksia selviytyä henkisesti 
ja juridisesti. Mahdollisuus myös keskusteluun aihees-
ta. Luentotilan takia ennakkoilmoittautuminen. 

320302 NARSISMISTA JA 
 TYÖPAIKKAKIUSAAMISESTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
György Kadar
4 t kl, Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 22.1.2019  mennessä 

ke 17.00-20.15

30.1.2019 
Enintään

40 opiskelijaa

MUU YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Kulttuuririnki keskustelee kulttuurikokemuksista. Kat-
somme Forssan teatterin esityksen, yhdessä sovitun 
konsertin ja näyttelyn. Kirjamessumatka 28.10. kuu-
luu ohjelmaan, ilmoittaudu erikseen (kurssinume-
ro 009811) matkalle mukaan. Lähde avoimin mielin 
- seikkailemme kulttuurin kentillä vapaasti. Esitysten 
pääsymaksut eivät sisälly hintaan.

999020 KULTTUURIRINKI

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
12 t sl, 14 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2018 mennessä 

Joka toinen viikko  
ti 17.00-18.30

25.9. -6.11.2018 
29.1. -26.3.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssin tavoitteena on suorittaa Viestintäviraston 
määrittelemä radioamatöörin perusluokan tutkinto, jo-
ka oikeuttaa käyttämään radioamatööriasemaa lähet-
timineen ja antaa valmiuksia rakentaa radioamatööri-
toiminnassa käytettäviä laitteita. Tutkinto käsittää ra-
dioliikenne- ja määräysosion sekä sähköopin-, elekt-
roniikan- ja sähköturvallisuusohjeiden perusteet. 

009804  RADIOAMATÖÖRIKURSSI

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Jukka Klemola
24 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

ke 18.00-21.15
19.9. -14.11.2018 

Enintään
20 opiskelijaa

Kroonisesta kivusta kärsivä ihminen kamppailee usein 
sietokykynsä äärirajoilla. Kielteiset tunteet valtaavat 
mielen ja olo tuntuu toivottomalta. Luennoilla käydään 
läpi erilaisia menetelmiä, joiden avulla opitaan tule-
maan toimeen kipujen kanssa. Vain sitä kautta kivut-
kin ovat hallittavissa. 

009805 EVÄITÄ KROONISEN KIVUN 
 HALLINTAAN

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Maire Forsten
6 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ma 16.00-17.30
17.9. -1.10.2018 

Enintään
40 opiskelijaa

Opiskelu kannattaa aina!
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009806  STRESSIN HYVÄT JA HUONOT 
 VAIKUTUKSET

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Maire Forsten
8 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 26.2.2019  mennessä 

ti 18.00-19.30
5.3. -26.3.2019 

Enintään 
 40 opiskelijaa

Tunnetko stressin varoitusmerkit kehossasi? Millaisia 
fyysisiä, henkisiä, hengellisiä, tunneperäisiä ja sosiaa-
lisia oireita stressi aiheuttaa? Mikä on stressitasosi? 
Miten itse voit vaikuttaa liiallisen stressin haittavaiku-
tuksiin tai vähentää sitä?

009809 MIESTEN YHTEISKUNNALLINEN 
 OPINTO- JA KESKUSTELUPIIRI

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3,
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
36 t sl, 39 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

ke 14.00-16.15
12.9. -5.12.2018 
9.1. -10.4.2019 

Enintään  
14 opiskelijaa

Keskustellaan ajankohtaisista ja ajattomistakin yhteis-
kunnallisista aiheista. Tarkastellaan myös maailman-
historian ja -politiikan tapahtumia jälkiviisauden ar-
mollisella asiantuntemuksella. 

399010  KUHALAN KOULUSTA 
 KAUPUNGINTALOKSI 

Kaupungintalo
Turuntie 18
Eliisa Lintukorpi
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
to 13.00-15.15

20.9. -1.11.2018 
Enintään 

 50 opiskelijaa

Tutustumme Forssan kaupungintaloon: 1. Kaupungin-
talon ja Forssan historia 2. Taideaarteet kaupunginta-
lolla 3. Toiminnat – virkamiesten tehtävät 4. Poliittinen 
järjestelmä ja päätöksenteko. Katsomme tilat, tutus-
tumme ihmisiin kaupungin palvelujen takana. 

999011  TAMMELAN KUNNANTALO 
 TUTUKSI TAMMELA

Tammelan kunnantalo
Hakkapeliitantie 2
Eliisa Lintukorpi
12 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 14.2.2019  mennessä 

Joka toinen viikko  
to 13.00-15.15
7.3. -18.4.2019 

Enintään 
25 opiskelijaa

Tutustumme Tammelan kunnantaloon: 1. Tammelan 
historiaa – Forssan emäpitäjä 2. Tammelalaista taidet-
ta 3. Toiminnat – virkamiesten tehtävät 4. Poliittinen 
järjestelmä ja valtasuhteet. Tule tutustumaan kunnan-
talon toimintoihin ja väkeen. Keskustelemme ja kat-
somme ympärillemme.

Forssan työväenopiston opistolaiskunta osti apteek-
kari Hjeltin huvilan 1928 ja teki siitä yhteisen kesän-
viettopaikan, joka toimii yhä lauantaisin ja keskiviikkoi-
sin yleisenä saunana. Tule tutustumaan paikan histo-
riaan ja viettämään kesäinen iltapäivä uudistuneessa 
mökissä yhdessä. Mahdollisuus saunoa tapahtuman 
jälkeen eri hintaan. 

130102  OPISTON MÖKKI - 90 vuotta
 TAMMELA

Opiston kesämökki,
Opistontie
Eliisa Lintukorpi
3 t sl
Ilmoittautuminen 27.8.2018 mennessä 

ke 14.00-16.15

29.8.2018

Murrosikäisten lasten vanhemmille tarkoitettu ryh-
mä, jonka tavoitteena on antaa rohkeutta olla aikuise-
na nuoren rinnalla, miettiä rajojen ja vapauden oikeaa 
suhdetta, oppia ymmärtämään nuorta sekä antaa ti-
laa omalle elämälle sekä kykyä päästää vähitellen irti 
lapsesta. Käydään läpi vanhemmuutta sekä valmiiden 
tekstien että ryhmässä kirjoitettujen kirjallisten harjoi-
tusten pohjalta. Tekstejä ei arvioida, vaan keskitytään 
täysin asiasisältöön. Etsitään yhdessä elämän helmiä! 
Katso myös 219801 eli yleisöluento s. 9 samasta ai-
heesta. Luennon jälkeenkin voi ilmoittautua, jos ryh-
mässä vielä silloin vapaita paikkoja jäljellä. 

219802 ELÄMÄN HELMIÄ JA HAASTEITA 
 MURKUN RINNALLA TAMMELA

Tammelan kirjasto, 
Kirkkoahteentie 1
Kaarina Peuraniemi
14 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2018  mennessä 

to 19.00-20.30
13.9. -1.11.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

130100 TAMMELAN KYLÄKESKIVIIKOT  
 TAMMELA

Eräkeskus Metsäkouluntie, 
Metsäkouluntie 60

Seppo Kujala ja Eliisa Lintukorpi
9 t sl, 20 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 

Joka 3. viikko 
ke 17.00-19.15

10.10. -14.11.2018 
16.1. -15.5.2019 

Enintään
20 opiskelijaa

Tammelan historiapäiviä eri kylillä! Haluatko kertoa 
kyläsi/sukusi tarinaa ja liittää sen osaksi yleistä histo-
riaa. Tammela on vanhaa asutusseutua, jolla on oma 
luonteensa. Tule pohtimaan miten historia näkyy ny-
kypäivänä. Avustamme ja kannustamme. Ilmoita kylä-
si mukaan, niin sovimme tarkemman ajan. Aloitamme 
Liesjäveltä. Voit tulla kanssamme tutustumaan Tam-
melan kyliin, kun ilmoittaudut kyläkeskiviikoihin tai 
kertamaksulla 5 €. 
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130103 SUKUTUTKIMUSPAJAT
 TAMMELASSA

Portaan Nahkurinverstas, 
Kappelintie 26
Erkki Tiensuu 
21 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2019 mennessä 

to 17.00-19.15
la 13.00-16.00

29.9. -24.11.2018 
7.2. -25.4.2019 

Enintään
25 opiskelijaa

Kyläkohtainen sukututkimustapahtuma. Ensimmäi-
nen Portaassa Nahkurinverstaalla. Ilmoita kyläsi mu-
kaan, niin saat tietoa sukututkimuksesta paikanpäällä. 
Tiedätkö sukusi tai edes osan siitä? Haluatko syven-
tää sukujesi tuntemusta? Ota mukaan yli sata vuotta 
sitten syntyneen isovanhempasi tiedot, niin katsom-
me mitä löytyy. Viisi lauantaita syksyllä. Kevään tiedot 
erikseen. Koko sarja 50 € / kerta 5 €.

AVOIN YLIOPISTO
KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2

ke 17.00-20.00
13.9.2018-

Perusopintojen tavoitteena on saada yleiskäsitys kas-
vatustieteestä ja sen osa-alueista. Keskeisiä aiheita 
ovat ihmisen kasvu ja kehitys sekä kasvatus ja ope-
tus elinkaaren eri vaiheissa. Ymmärrystä kasvatuk-
sen kysymyksiin etsitään kasvatustieteen eri näkö-
kulmista. Vaatimukset Turun yliopiston mukaan. Mak-
sut yhteensä 420 €. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
nen 30.8.2018 mennessä Hämeen kesäyliopistoon 
(www.hameenkesayliopisto.fi). Ei siis ilmoittautumista 
Wahren-opistoon. 

PSYYKKISET TRAUMAT 3 op

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2

ke 16.15-17.45
10.9. -7.11.2018

Opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmär-
tämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteis-
kunnallisesta näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on 
antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaami-
seen ja tukemiseen. Opinnot suoritetaan Turun yli-
opiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkintovaati-
musten mukaan. Maksu yhteensä 160 €. Tieduste-
lut ja ilmoittautuminen Hämeen kesäyliopistoon 
(www.hameenkesayliopisto.fi) 23.9.2018 mennessä. 
Ei siis ilmoittautumista Wahren-opistoon. 

KUVATAITEEN PERUSOPINNOT 25 op

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mukaiset, tam-
mikuussa 2018 aloitetut kuvataiteen perusopinnot jat-
kuvat syyslukukaudelle 2018. Syyslukukaudella toteu-
tetaan kurssit: Plastinen sommittelu (4 op), Taidegra-
fiikka (4 op) ja Portfolio (1 op). Opintoihin ilmoittautu-
minen on päättynyt ja opintoryhmä on täynnä.

ENGLISH: ACADEMIC AND 
PROFESSIONAL SKILLS I  3 op 

NÄYTTÄMÖTAITEET
110200 ÄÄNENKÄYTTÖ - VAPAUTA ÄÄNESI

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Mekku Mutala
6 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2018  mennessä 

la 12.00-16.00
15.9.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Käsittelemme ääntä kehon, mielen ja menneisyyden 
kokonaisuutena. Ääneen vaikuttavat mm. tunteet, jän-
nitys, kehon tottumukset, muistot sosiaalisista tilan-
teista. Käymme läpi niitä asioita, jotka estävät omaa 
ääntämme toimimasta sille luontaisella tavalla. Vapau-
dumme niistä harjoitusten avulla. 

110201 BURLESKI

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Minna Rahikka
12 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 21.9.2018  mennessä

la 11.00-16.00
29.9. -13.10.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Tutustutaan Burleskiin ja Varieteeteatteriin teatteri- ja 
tanssillisen ilmaisun menetelmillä. Tankataan iloa ja 
energiaa ja pidetään hauskaa estradiviihteen lumos-
sa. Tanssilliset osuudet tehdään sensitiivisesti omaa 
kehoa kuunnellen. Harjoitteet sisältävät myös kevyttä 
lihaskuntoharjoittelua. Burleskille ominaista riisuuntu-

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Henry Rawstorne
4 viikonloppuna 
Ilmoittautuminen Hämeen 
kesäyliopistoon

pe 17.00-20.15
 la 10.00-15.00

5.10. -15.12.2018
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Pieni teatterikoulu

mista ei tehdä muutoin kuin pienillä asusteilla. Osallis-
tuminen ei edellytä aikaisempaa tietoa tai kokemusta 
burleskista, tanssista tai esittävästä taiteesta. Harjoit-
teet tehdään yksin, pareittain ja pienryhmissä. Kurssi 
sisältää lyhyen teoriaosuuden Burleskin historiaa, pai-
notus kurssilla on kuitenkin toiminnallinen. Ohjaaja tuo 
tarvittavan rekvisiitan. 

110210 NÄYTELMÄPIIRI

Teatteritalo, Torikatu 8
Eliisa Lintukorpi
45 t sl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2018 mennessä

ma 17.30-20.00
10.9. -10.12.2018 

Enintään
16 opiskelijaa

Oletko aina haaveillut teatterista. Nyt on aika tehdä 
unelmista totta. Tule mukaan tekemään näytelmää. 
Jokaiselle löytyy sopiva rooli luovassa prosessissa. 
Kenties olet itse kirjoittanut tekstiä tai sinulla on idea, 
jota voimme yhdessä työstää. Nyt on aika tulla mu-
kaan. Ryhmä on uusi. 

110212  PÄÄSIÄISNÄYTELMÄ

Forssan seurakuntatalo, 
Kartanonkatu 16
Eliisa Lintukorpi

Keväällä 2019

Tule kokemaan pääsiäisen sanoma draaman kautta. 
Forssan seurakunta on tehnyt jo yli kymmenen vuotta 
joka pääsiäinen näytelmän eri näkökulmasta pääsiäi-
sen tapahtumiin. Tule mukaan luomaan uutta. 

TAITEEN PERUSOPETUS

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

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen yleisen oppi-
määrän tehtävänä on vahvistaa oppilaiden aktiivista 
toimijuutta ja teatteritaiteen ymmärrystä. Opetuksessa 
tuetaan oppilaita taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja 
henkilökohtaiseen tulkintaan. Opetus kannustaa oppi-
lasta rakentavaan toimintaan yksilönä sekä vuorovai-
kutukseen ryhmän jäsenenä. Teatteritaidetta voi opis-
kella eri lähtökohtien, tekemisen tapojen ja näkökul-

mien kautta, esimerkiksi esiintyjyyden, näyttelijäntai-
teen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, ohjaajan-
taiteen ja visualisoinnin kautta. Teatteritaide on luon-
teeltaan haarautuva ja eri lajeja sisältävä taidemuoto, 
jossa yhdistyvät eri taiteenalat. Sitä voidaan toteuttaa 
eri yhteisöissä ja ympäristöissä. Yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteissa teatteritaide toteutuu 
erilaisina esityksinä ja esittämisen muotoina.

Teatteriopinnoista vastaa
näyttämö- ja ilmaisuaineiden opettaja Eliisa Lintukor-
pi, eliisa.lintukorpi@forssa.fi tai 050-9173245

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Eliisa Lintukorpi
2 t sl, 
Ilmoittautuminen 27.8.2018  mennessä 

ma 17.00-18.30
27.8.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

110203 PIENEN TEATTERIN INFO 
 JA VARAPAIKAT

Pieneen teatteriin ei tule tänä vuonna uutta ryhmää. 
Ryhmissä saattaa kuitenkin olla paikka juuri sinun lap-
sellesi. Tule tutustumaan toimintaan tai jätä yhteystie-
tosi, niin otamme yhteyttä. 
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Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Minna Tiirikainen-James
35 t sl, 35 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 22.8.2018  mennessä

ti 16.15-17.45
4.9. -11.12.2018 
8.1. -14.5.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110205  PIENI TEATTERI / YSTÄVÄT 
 yli 11-vuotiaille

Jatkava ryhmä. Ryhmä on yli 11-vuotiaille. Kysy va-
rapaikkoja Minna Tiirikainen-James / Eliisa Lintukor-
pi 050-9173245.

Teatteritalo
Torikatu 8
Minna Tiirikainen-James
42 t sl, 48 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 

ke 15.45-18.00
5.9. -12.12.2018 
9.1. -24.4.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110206  PIENI TEATTERI / 
 RYHMÄ KARUSELLI 

Jatkava ryhmä. Mukaan mahtuu yli 12-vuotiaita poikia 
ja tyttöjä. Ryhmä valmistaa Elina Kilkun näytelmän
Teatris-katselmukseen 6.4.2019. 

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Titi Lillqvist

110207  PIENI TEATTERI / 
 TORSTAIN RYHMÄ MAGIC

Jatkava ryhmä - ei uusille.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, Wah-
reninkatu 11
Piritta Kämi-Conway
24 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

ke 15.30-17.00
12.9. -5.12.2018 

9.1. -3.4.2019 
Enintään

12 opiskelijaa

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

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

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Titi Lillqvist

110208  PIENI TEATTERI / RYHMÄ STARS

Jatkava ryhmä - ei uusille. Ryhmä valmistaa esityksen 
nopealla aikataululla Teatris-katselmukseen. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, Wah-
reninkatu 11
Piritta Kämi-Conway
36 t sl, 42 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

ke 17.15-19.30
12.9. -5.12.2018 
9.1. -17.4.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

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

Jatkava ryhmä - yli 9-vuotiaille aiemmin mukana olleil-
le. Ryhmä tekee näytelmän jouluksi teatteritalolle. Il-
moittaudu varapaikalle, niin otamme yhteyttä. 

Käsityö
Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota op-
pilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja tekno-
logiasta. Opinnot luovat perustaa käsityöharrastuksel-
le, joka asettuu osaksi elävää käsityökulttuuria ja tai-

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Eliisa Lintukorpi
33 t sl, 40 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2018  mennessä 

ma 16.00-17.30
3.9. -10.12.2018 
14.1. -13.5.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110204  PIENI TEATTERI / TAIKAMAAILMA 
 Yli 9-vuotiaille

teiden kenttää. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppi-
lasta näkemään käsityö monitieteisenä ilmiönä. Oppi-
lasta innostetaan tarkastelemaan käsityön, taiteiden 
ja tieteiden yhteyksiä sekä löytämään niistä uusia oi-
valluksia. Oppilasta kannustetaan ideoimaan ja raken-
tamaan uutta. Opintojen tavoitteena on innostaa oppi-
lasta käsityön, kulttuurin ja muotoilun elinikäiseen har-
rastamiseen. 

Tiedustelut:
suunnittelijaopettaja Marja-Leena Kangasniemi-Saa-
ri, marja-leena.saari@forssa.fi tai 03-4141 5399.
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Käsityön yhteiset opinnot 2. Kesto kaksi vuotta. Mate-
riaalimaksu 30 € syksy ja 30 € kevät. Opetusta ei ole 
syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9.  Vapaita paik-
koja voi kysyä!

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, Wah-
reninkatu 11
Piritta Kämi-Conway
36 t sl, 42 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2018  mennessä 

pe 16.00-18.15
14.9. -7.12.2018 
11.1. -26.4.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

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

Materiaalimaksu 30 € syksy ja 30 € kevät. Opetusta 
ei ole syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9 ja 16. 
Vapaita paikkoja voi kysyä!

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Opettaja Avoin
42 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2019  mennessä 

ti 18.00-20.15

8.1. -2.4.2019 
Enintään

16 opiskelijaa

110403  KOKEILEVA KÄSITYÖ  UUSI

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

KÄSITYÖT JA MUOTOILU

OMPELU JA LANKATYÖT

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Sanna Savonmäki
24 t sl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 27.8.2018  mennessä

ma 15.00-16.30
10.9. -3.12.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110404 KÄSITÖITÄ noin ESKARI-IKÄISILLE

Käsitöitä ja muotoilua leikin varjolla. Materiaalit sisäl-
tyvät kurssimaksuun.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Richard Conway
24 t sl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2018  mennessä 

ti 16.00-17.30
11.9. -4.12.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110405  LASTEN TIEDEPAJA

Kurssilla tutustutaan tieteen jännittävään maailmaan 
testaamalla fysiikan lakeja ja kemiallisia reaktioita. 
Lapsia kannustetaan pohtimaan arjen ilmiöitä tieteen 
näkökulmasta ja tuetaan elinikäisen oppimisen alku-
taivalta tieteen maailmassa. Hauskaa ja jännittävää 
puuhaa 1-4 -luokkalaisille lapsille. Kurssi toimii myös 
englannin kielikylpynä, sillä skotlantilainen opettaja 
käyttää opetuksessa suomen kielen lisäksi englantia.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2018  mennessä 

to 18.00-2015
13.9. -27.9.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110406  SAUMURITREENIT 

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

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2018  mennessä 

ma 18.00-20.15
24.9. -3.12.2018 
7.1. -18.3.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110407  VAATEOMPELUA ILLALLA

Suunnitellaan ja ommellaan yksilöllisisä vaatteita ar-
keen ja juhlaan. Käytetään soveltaen valmiskaavoja. 
Kurssilla opittavia asioita sovelletaan omiin vapaava-
lintaisiin vaatteisiin. Soveltuu kaikenikäisille vaatteiden 
ompelusta kiinnostuneille. 

LASTEN KURSSIT
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Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2018  mennessä 

to 10.00-12.15
20.9. -29.11.2018 
10.1. -21.3.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110408 VAATEOMPELUA PÄIVÄLLÄ

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

Koulukeskus
Koulutie 1
Tuija Grahn
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 26.9.2018  mennessä

ke 17.30-19.45
3.10. -5.12.2018 
9.1. -20.3.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110409  TAMMELAN VAATEOMPELU

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

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Tuija Grahn
27 t sl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 27.9.2018  mennessä 

to 17.30-19.45
4.10. -29.11.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

110410  VAATTEIDEN TUUNAUS

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

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
7 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 16.11.2018 mennessä

su 13.00-20.30
25.11.2018 

Enintään
25 opiskelijaa

110411 OMPELULANIT

Joululahjalanit! Tule tekemään joululahjat kerralla kun-
toon. Voit tuoda oman koneesi mukanasi. Mukaan kan-
nattaa varata paljon kankaita ja ideoita, myös omat 
mieluisat kaavat, ompelulangat ja muut ompelutarvik-
keet. Kaavapankkina opiston kaavalehdet. Ommel-
laan vimmatusti - paikkoja rajoitetusti! 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Opettaja Avoin
24 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 21.3.2019  mennessä 

ti 17.00-20.00
to 17.00-20.00

28.3. -25.4.2019 
Enintään  

14 opiskelijaa

110412 VAATE-JA SISUSTUSOMPELU

Ommellaan kevät- ja kesävaatteita, asusteita tai sisus-
tustekstiilejä kuten verhoja, tyynynpäällisiä jne. Kurs-
sipäivät: to 28.3.- 4.4. ti 9.-23.4. ja to 25.4. Kaavapape-
ri ja saumurilangat sisältyvät kurssimaksuun. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari

18 t sl, 18 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 17.30-19.45

19.9. -5.12.2018 
16.1. -3.4.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110413 TILKKUTYÖT JA PISTOKIRJONTA

Opetellaan erilaisia tilkkutyötapoja ja yhdistellään tilk-
kuihin helppoa käsinkirjontaa, kuten sashikoa, ame-
rikkalaista Alabamaa tai vaikka suomalaista villakir-
jontaa sisustukseen, vaatteiksi tai asusteiksi sopivik-
si. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari

18 t sl, 18 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 18.00-20.15

12.9. -28.11.2018 
9.1. -27.3.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110414 KANSALLISPUKU TAI PÄÄHINE

Oletko ollut aikeissa valmistaa kansallispuvun perin-
teisin menetelmin? Tule valmistamaan valitsemasi 
puku, sen osa tai korjaamaan vanhaa pukuasi. Tänä 
vuonna teemme myös päähineitä. Opettelemme esim. 
kuinka tykkimyssyn koppa valmistetaan itse. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Tuija Grahn
27 t kl, Kurssimaksu 45,00 € 
Ilmoittautuminen 10.1.2019  mennessä 

to 17.30-19.45

17.1. -21.3.2019 
Enintään

14 opiskelijaa

110415 UNIIKIT LAUKUT, KASSIT JA 
 KUKKAROT

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

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Opettaja avoin
27 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 14.1.2019  mennessä 

ma 10.00-20.15

21.1. -25.3.2019 
Enintään

12 opiskelijaa

110416 EKOLOGISET MATERIAALIT 
 JA TUUNAUS

Kierrätetään tekstiilit, napit, vetoketjut, muovipussit 
yms. uusiksi tuotteiksi. Tutustumme erilaisiin materi-
aaleihin (kierrätyshuopa, korkkikangas, nahkapaperi), 
työtapoihin ja välineisiin sekä kehitämme omaa es-
teettistä suunnittelutaitoa. Tule kokeilemaan esimer-
kiksi miten tilkut taipuvat matoiksi! 
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39 VUOTTA OMPELUKONEHUOLTOA – KAIKKI MERKIT!

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2018  mennessä 

ke 17.00-19.15
12.9. -3.10.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110417  TINALANKAKIRJONTA

Kurssilla tutustutaan tinalankakirjontaan valmistamal-
la palmikointi- ja käsinompelutekniikoita käyttäen tina-
lankakoristeisia nahkarannekkeita. Ranneke on käy-
tössä lämmin ja kevyt, hopeanhohtoisena kaunis kuin 
koru, samalla kertaa sekä perinteinen että moderni, 
Rock-henkinenkin. Oivallinen joululahja kaikenikäisil-
le. Ota mukaan teräväkärkiset sakset, mittanauha ja 
maalarinteippiä sekä tavallinen teräväkärkinen om-
peluneula ja nahkaneula, jos löytyy. Opettaja tuo mu-
kanaan punottua tinalankaa, poronnahkaa ja poron-
sarvinappeja sekä nahkaneuloja ja ompelulankoja. 
Yhden rannekkeen materiaalikustannukset noin 12-
15 €, maksu käteisellä käytön mukaan. Aikaisempaa 
osaamista ei tarvita. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Emmi Markkula

15 t sl, 15 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 24.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
ma 18.00-20.15

1.10. -26.11.2018 
21.1. -18.3.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110418 NEULONTA JA VIRKKAUS

Haluatko opetella neulomaan kaksi sukkaa kerral-
la loopaten? Onko neulakinnastekniikka tuttu? Onko 
virkkaustöiden sanasto täysin mysteeri? Kirjovirka-
taanko? Innostu uusista ideoista ja toteuta neuletyö 
haluamallasi tavalla (Dreamcatcher, amigurumi, koris-
tetyynyt tms.). 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Katri Hietala
25 t sl, Kurssimaksu 51,00 € 
Ilmoittautuminen 19.10.2018 mennessä 

pe 17:00-20:00
la 09.00-15.45

26.10. -3.11.2018 
Enintään

8 opiskelijaa

110419 NEULEKONE KÄYTTÖÖN

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Leena Ruoppa
13 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2018  mennessä 

pe 17.00-19.15
la 10.00-15.00

14.9. -6.10.2018 
Enintään

14 opiskelijaa

110420  KUVAT JA PISTOT

Valitaan merkityksellinen valokuva, jota muokataan 
kuvankäsittelyllä ja siirretään se kankaalle. Kuvaan lii-
tetään kirjomalla viesti, pieni tarina tai muita kuvioele-
menttejä. Kirjonta tehdään rennolla otteella, jossa kä-
sialasi saa näkyä. Voit valmistaa esimerkiksi tähän ai-
kaan päivitetyn huoneentaulun. Minkä tarinan sinun 
kuvasi kertoo? Kurssipäivät: pe 14.9. klo 17-19.15, pe 
28.9. klo 17-20 ja la 6.10. klo 10-15. Tarvikekirje lähe-
tetään. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Leena Miettinen
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 18.9.2018  mennessä 

ti 18.00-20.15
25.9. -27.11.2018 

8.1. -19.3.2019 
Enintään

12 opiskelijaa

110421  NYPLÄYS

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

Miten se aloitus tehtiinkään? Tule mukaan ottamaan 
neulekone haltuun. Harjoitellaan neulekoneen käyt-
töä, silmukan lisäämistä ja kaventamista sekä yksin-
kertaista palmikkoa. Kokeillaan myös sileän käänteen 
tekemistä ja resoria. Harjoitusten lisäksi kurssilla val-
mistetaan yksinkertainen, helppo tuote. Kokeneem-
mat voivat soveltaa jo opittua ja kokeilla ohuemmilla 
neulekonelangoilla neulomista. Kurssi sopii kaikille, ai-
empaa kokemusta ei tarvita. Harjoituslankana Novitan 
Nalle-lanka, yksi kerä yksiväristä lankaa, mielellään 
vaaleaa. Kurssilla käytössä Brother-koneet. Kurssipäi-
vät: pe-la 26.-27.10. ja 2.-3.11.

Kartanonkatu 12 Forssa puh. 050 373 0359

UUDET                               -PERHEEN OMPELUKONEET 6 VUODEN TAKUULLA.UUDET                               -PERHEEN OMPELUKONEET 6 VUODEN TAKUULLA.

Kaikki mitä tarvitset kotiompelussa – 
Juki -laatua ja suorituskykyä.

MCS 1500
peitetikkikone

HZL 60
elektroninen
ompelukone

MO 104D saumuri
TARJOUS

95000 54500 64000
Ovh. 74500
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KUDONTA

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
30 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2018  mennessä

pe 12.30-14.45
14.9. -7.12.2018 
11.1. -12.4.2019 

Enintään
16 opiskelijaa

110423  KEHRÄÄMÖN PÄIVÄKUDONTA

Uuden oppimista ja kertausta kankaankudonnasta. Yk-
sinkertaisilla sidoksilla malleja ja materiaaleja muun-
nellen kauniita kudonnaisia arkeen ja juhlaan. Kurs-
silla on mahdollisuus oppia myös damasti- ja tietoko-
neohjatuilla kangaspuilla kutomista. Opetusta syksyl-
lä 10 ja keväällä 12 kertaa. Keväällä voi kutoa viikon 
16 loppuun saakka. 

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
30 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

ti 17.30-19.45
11.9. -4.12.2018 
8.1. -16.4.2019 

Enintään
16 opiskelijaa

110424  KEHRÄÄMÖN ILTAKUDONTA 

Ks. Kehräämön päiväkudonta. 

FAI/ vanha paja, 
Tammela, Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2018  mennessä 

ma 18.00-20.30
10.9. -10.12.2018 

7.1. -8.4.2019 
Enintään

14 opiskelijaa

110425  TAMMELAN ILTAKUDONTA

Opitaan kankaankudonnan perusasiat loimen luonnis-
ta kudotun tuotteen viimeistelyyn. Suunnitellaan yh-
dessä rakennettavat kankaat ja töiden edetessä opi-
taan lisää sidoksista ja materiaaleista. Kurssi sopii kai-
kille kudonnasta kiinnostuneille. 

FAI/ vanha paja, 
Tammela, Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2018  mennessä 

to 10.00-12.30
13.9. -13.12.2018 

10.1. -4.4.2019 
Enintään

14 opiskelijaa

110426  TAMMELAN PÄIVÄKUDONTA

Ks. Tammelan iltakudonta. 

Portaan koulu,
Suomaantie 8
Tuija Kurikka

21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 11.00-13.30

19.9. -12.12.2018 
16.1. -10.4.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110427 PORTAAN KUDONTA – KÄSITYÖ
 TAMMELA

Kudotaan pääasiassa sisutustekstiilejä yhteisen suun-
nittelun pohjalta. Työt rakennetaan yhteisloimissa. Ku-
tomisen lomassa opitaan lisää sidoksista ja materiaa-
leista. Kurssilla mahdollisuus tehdä myös neuleita ja 
muita pienehköjä käsitöitä. 

Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie
Tuija Kurikka

21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 18.00-20.30

19.9. -12.12.2018 
16.1. -10.4.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110428  SUSIKKAAN KUDONTA – KÄSITYÖ
 TAMMELA

Ks. Portaan kudonta-käsityö. 

Valkeaniemen Pirtti
Valkeaniementie
Tuija Kurikka

21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2018  mennessä

Joka toinen viikko  
ti 17.00-19.30

11.9. -4.12.2018 
8.1. -2.4.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110429  RIIHIVALKAMAN KUDONTA
 TAMMELA

Opitaan rakentamaan, kutomaan ja viimeistelemään 
kangas ohjeen mukaan. Työt tehdään yhteisloimissa. 
Töiden edetessä opitaan lisää sidoksista, materiaa-
leista ja tekniikoista. Sopii kaikille kudonnasta kiinnos-
tuneille. 

Teuron-Kuuslammin monitoimihalli
Ojajärventie 131
Tuija Kurikka

21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 17.30-20.00

12.9. -5.12.2018 
9.1. -3.4.2019 

Enintään
15 opiskelijaa

110430  TEURON KUDONTA TAMMELA

Opitaan rakentamaan, kutomaan ja viimeistelemään 
kangas ohjeen mukaan. Työt tehdään yhteisloimissa. 
Töiden edetessä opitaan lisää sidoksista, materiaa-
leista ja tekniikoista. Sopii kaikille kudonnasta kiinnos-
tuneille. 

Kudontasalissa avoimet ovet la 23.3 klo 11.00–
14.00. Matonkuteiden leikkuu helposti, nonstop-
pina! Ota mukaasi leikattavia tekstiilejä ja sakset. 
Tervetuloa tutustumaan!

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
18 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
to 14.00-16.15

20.9. -29.11.2018 
10.1. -4.4.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110422  KIRJONTA 

Kirjonnan eri tekniikat tarjoavat valinnanvaraa täsmäl-
lisestä ja tarkasta työstä pitäville, mutta myös niille, 
joille luontuvat paremmin ronskimmat pistot. Kurssil-
la voit kirjoa käyttö- tai koristetekstiileitä mieleisin pis-
toin. 
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  ERIKOISTYÖT JA TEKNINEN TYÖ

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

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

Enintään
14 opiskelijaa

110432 KEVÄINEN MATTO

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

Rykkeri
Puuvillakatu 4 C 3
Team Rykkeri
18 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 17.1.2019  mennessä

la 10.00-17.30
su 10.00-17.30

26.1. -27.1.2019 
Enintään

10 opiskelijaa

110433 LUOVAA KANKAANPAINANTAA 
 LAAKAPAINOTEKNIIKALLA

Koe ainutlaatuinen elämys kankaanpainon parissa! 
Kurssilla tutustutaan perinteiseen käsiteolliseen laa-
kapainotekniikkaan ja valmistetaan yksilöllinen vaa-
tetuskangas. Tekniikka mahdollistaa suuren kuvio- ja 
väripinnan painamisen. Kuviointi toteutetaan luovas-
ti estomenetelmällä ja kangas painetaan pigmenttivä-
reillä. Työskentely tapahtuu ohjatusti ryhmätyöskente-
lynä 20 metriä pitkällä painopöydällä ja sen oheisvä-
lineistöllä työtila Rykkerissä Kutomoalueella, Puuvilla-
katu 4 C 3. Materiaalina jokaiselle kurssilaiselle vara-
taan kotimaista puuvillaneulosta 1,5 metriä. Kangas ja 
värit laskutetaan erikseen. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
24 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 21.9.2018  mennessä 

su 10.00-13.30
30.9. -18.11.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

110434 LAMPUNVARJOSTIN UUSIKSI

Valmistetaan metallikehikon päälle käsinommeltu var-
jostin. Myös vanhan varjostimen uudistaminen on 
kurssilla mahdollista. Ota ensimmäisellä kerralla mah-
dollinen lampunjalka mukaasi, varjostinmallin suun-
nittelun helpottamiseksi. Kehikoista ja kankaista teh-
dään yhteistilaus ensimmäisellä kerralla. Kurssipäivät: 
30.9., 14.10., 21.10., 28.10., 4.11. ja 18.11. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Terhi Sipiläinen
24 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 19.10.2018 mennessä 

la 10.00-14.15
27.10. -1.12.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110435  NALLEKURSSI 

Kaukjärven koulu, 
Kuumakuja 60
Maria Malmström
12 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 31.1.2019 mennessä 

to 17.00-20.00

7.2. -7.3.2019 
Enintään

12 opiskelijaa

110436 HAUSKOJA KORUJA

Kurssilla valmistetaan erilaisin tekniikoin korvakoruja 
ja kaulakoruja. Käytetään materiaaleina pienia muovi-
leluja ja tehdään itse polymeerimassasta esineitä. Tar-
vikelista lähetetään ennen kurssin alkua sähköpostit-
se. 

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 24.10.2018 mennessä 

ke 17.00-19.15
31.10. -21.11.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110437 PARACORD-NARUSTA JOULUISIA 
 LAHJOJA JA KORISTEITA

Kurssilla opetellaan erilaisia Paracord-punonnan tek-
niikoita ja valmistetaan joulua mielessä pitäen heijas-
tavia ja pimeässä hohtavia koristeita joulukuuseen 
ja kortteihin, joululahjoiksi rannekkeita ja kaulakoru-
ja, avainnauhoja ym. Kurssilla voit opetella tekemään 
myös pyöreän apinannyrkki-avaimenperän. Opettajal-
la on valikoima erilaisia Paracord-naruja sekä lukkoja 
ja avainrenkaita, joista käteismaksu käytön mukaan. 
Kurssilla voit käyttää myös omia punontaan sopivia 
naruja, esim. makramee-naru. Töiden koristeluun voit 
tuoda erilaisia helmiä, tarkista että lanka mahtuu rei-
ästä. Ota mukaan sakset, mittanauha, ilmastointi-/
maalarinteippiä sekä sytkäri ja kapeakärkiset lattapih-
dit, jos löytyy. Kurssi sopii aloittelijoille ja aikuisen mu-
kana myös kouluikäisille. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Leena Ruoppa
6 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 1.11.2018  mennessä 

la 10.00-15.00
10.11.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

110438  KAUNIIT EKOLOGISET
 LAHJAPAKKAUKSET

Valmistaudu joulun odotukseen kiireettömässä pape-
ripajassa. Taitellaan kauniita lahjapusseja ja -kuoria 
sekä tyylikkäitä yksinkertaisia origamikoristeita, joilla 
viimeistelet yksilöllisen lahjapakkauksen. Materiaalei-
na käytetään lehtiä, esitteitä, tapetteja, kirjan sivuja. It-
se valmistettu pakkaus tekee pienestäkin lahjasta eri-
tyisen! Tarvikekirje lähetetään. 

Tule tekemään itsellesi nalle, joka matkustaa. Esiku-
vana vaikkapa Paddington-nalle. Ensimmäisellä ker-
ralla sovitaan hankittavat materiaalit. Voit tuoda myös 
omaa tekoturkista mukanasi. Nalleen käytetään turva-
niveliä ja -silmiä, jolloin sen voi antaa lapsellekin. Nal-
le täytetään vanulla tai perinteisimmin puulastulla. Sil-
mät muovia tai lasia. Kurssipäivät: la 27.10. klo 10.00-
13.30, la 10.11.-1.12. klo 10.00-14.15. 
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Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Leena Ruoppa
6 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 19.10.2018 mennessä 

su 10.00-15.00
28.10.2018 

Enintään  
14 opiskelijaa

110439 JUHLATUNNELMAA HELMILLÄ
 JA METALLILANGOILLA

Kiireettömässä työpajassa teet helmistä ja metallilan-
goista ihanat ajankohtaan sopivat koristeet sisustuk-
seen, kortteihin tai lahjapaketteihin. Käytämme eriko-
koisia puu- ja lasihelmiä sekä metallilankoja; saat tar-
kemmat tiedot materiaaleista kirjeessä. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Raumolin
32 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 1.2.2019  mennessä 

pe 18.00-21.00
la-su 09.30-15.15

8.2. -24.2.2019 
Enintään

12 opiskelijaa

110440 KIRJANSIDONTA

Tutustumme kirjansidontaan käytännönläheises-
ti. Tunneilla voit valmistaa kirjan tai albumin (perintei-
nen malli/keskiaikainen sidos/ valokuva-albumi/japa-
nilaiset sidokset). Kurssilaisten kiinnostuksen mukaan 
värjäämme ja kuvioimme nahkaa sekä paperia kirjo-
jen kansiin. Halutessasi tuo mukanasi vanha tekstiili 
kirjankansien tekoa varten. Kurssi on tarkoitettu vas-
ta-alkajille ja kokeneille tekijöille. Tarvikkeita voi os-
taa opettajalta. Kurssipäivät: pe 8.2. klo 18-21, la-su 
9.-10.2. klo 9.30-15.15. sekä la-su 23.-24.2. klo 9.30-
15.15. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
30 t sl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2018  mennessä 

to 17.00-19.15
20.9. -29.11.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110441  HOPEAKETJUN VALMISTUS, alkeet

Opettele tekemään ranne- ja kaulaketjuja hopealan-
gasta. Kurssilla perehdytään avolenkkipunonnassa 
tarvittaviin työvälineisiin ja työtapoihin valmistamalla 1 
mm:n vahvuisesta hopealangasta aluksi muinais- ja 
kuningasketjuja ja etenemällä yksilöllisesti vaativam-
piin ketjumalleihin. Opettajalta voi ostaa hopealankaa 
ja -lukkoja, maksu käteisellä käytön mukaan. Ota mu-
kaan kahdet sileäleukaiset lattapihdit ja pieni kannel-
linen purkki hopealenkkejä varten. Opettajalla on sa-
hausvälineet sekä valmiiden ketjujen kiillotusrumpu, 
näiden käytöstä työkalumaksu 2 €. Kurssi sopii myös 
kokeneemmille harrastajille. Kurssilla ei tehdä turvalli-
suussyistä juotoksia. 

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

21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 12.00-14.30

12.9. -5.12.2018 
9.1. -3.4.2019 

Enintään
30 opiskelijaa

110442  SENIORIKÄSITYÖT

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

Kaukjärven koulu
Kuumakuja 60
Maria Malmström
44 t sl, 
Ilmoittautuminen 4.9.2018  mennessä 

ti 17.00-20.00
11.9. -27.11.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

110443  INSPIRAATIONA NUKKEKOTI
 TAMMELA

Tällä aikuisharrastajille tarkoitetulla kurssilla voit ra-
kentaa nukkekodin vanhaan matkalaukkuun, mutta 
voit tehdä myös yhden huoneen roomboxin ns. kat-
selulaatikon, puutarhamajan pihalyhtyyn tai tuunata 
vaikka vanhasta seinäkellosta tai radion rungosta nuk-
kekodin. Ikkunoita ja ovia sekä listoja voi ostaa opetta-
jalta. Muista tarvikkeista lähetetään sähköpostia erik-
seen. Ei opetusta viikolla 42. 

Kaukjärven koulu
Kuumakuja 60
Maria Malmström
36 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 8.1.2019  mennessä 

ti 17.00-20.00

15.1. -19.3.2019 
Enintään  

12 opiskelijaa

110444  NUKKEKODIN PIENESINEET 
 TAMMELA

Aikuisharrastajille suunnattu kurssi, jossa valmiste-
taan nukkekotiesineitä eri tekniikoilla. Ohjeet Retroa 
nukkekotiin -kirjasta. Opiskelijat hankkivat materiaa-
lit itse, joitakin tarvikkeita voi halutessaan ostaa opet-
tajalta. Materiaaleista lähetetään sähköpostitse tietoa 
ennen kurssin alkamista. Kurssin aiheet: puinen kei-
nuhevonen, kirjoja ja lehtiä, jenkkikassi, hollannikkaat, 
pinnatuoli, talousjakkara, massaruokia, ruokapakka-
uksia, virkattuja pienesineitä. Ei opetusta viikolla 9. 

Koulukeskus
Koulutie 1
Markus Wiik
40 t sl, 44 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ma 17.30-20.30
17.9. -26.11.2018 

7.1. -25.3.2019 
Enintään

10 opiskelijaa

110445 PUUTYÖT  TAMMELA

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekteja valinta-
si mukaan, kuten erilaisia huonekalukorjauksia, enti-
söintejä, puutöitä, pienimuotoisia metallitöitä tai mui-
ta omia projekteja. Opettaja neuvoo ja opastaa tarvit-
taessa. Koulun koneet ja laitteet ovat käytettävissä. 
Omat aihiot ja materiaalit. 
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Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Juha Oja
40 t sl, 44 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä

ke 17.30-20.30
19.9. -28.11.2018 

9.1. -27.3.2019 
Enintään  

16 opiskelijaa

110446  PUU- JA METALLITYÖT

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

Heikan koulu
Saksankatu 23
Hanna Segarra

26 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 3.10.2018  mennessä 

ke 18.00-19.30
la-su 10.00-15.00
10.10. -2.12.2018 
26.1. -24.2.2019 

Enintään
9 opiskelijaa

110447  HUONEKALUJEN VERHOILU

Verhoillaan vanha tuoli. Kurssilla voidaan sitoa jous-
timia, tehdä meriheinäperustuksia ja tutustua muihin 
perinteisen verhoilun vaiheisiin. Aloitetaan alkeista tai 
syvennetään jo opittuja taitoja. Ennen varsinaista ver-
hoilua pidetään tapaaminen, jossa opettaja neuvoo 
tarvikkeiden tilauksesta, silloin voit tuoda tuolisi tai ku-
van näytille. Kurssipäivät: ke 10.10. klo 18-19.30, la-
su 3.-4.11. ja 1.-2.12. Keväällä la-su 26.-27.1. ja 23.-
24.2. 

KUVATAIDE

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Heli Saloniemi
24 t sl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2018  mennessä 

to 17.30-20.00
20.9. -8.11.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110301  TERAPEUTTISTA MAALAUSTA

Kaipaatko taideharrastukseesi, työhösi tai henkilökoh-
taiseen elämääsi lisää iloa, leikkisyyttä ja luovuutta? 
Haluatko vahvistua oman elämäsi ohjaksissa? Halu-
atko kokea yllätyksiä, joita omalla ydinminuudellasi on 
sinulle tarjolla? Tällä kurssilla maalaamme jokaisella 
kerralla. Sen lisäksi hyödynnämme aihepiiristä riippu-
en liikettä, tanssia, musiikkia, tarinoita, runoja, valoku-
via tai draamaa. Pääpaino on tekemisessä, ja synty-
neiden teosten ei tarvitse esittää mitään. Taideterapia 
sopii kaikille. Ei tarvitse osata piirtää, kirjoittaa, näy-
tellä eikä tanssia. Kukin osallistuu omien kykyjen ja 
voimavarojen mukaan. Tehtyjä maalauksia tai muita 
teoksia ei arvostella – kaikki teokset ovat arvokkaita 
sinällään. Menetelmällä ei pyritä taiteelliseen lopputu-
lokseen, vaan taidetyöskentely itsessään voi olla tapa 
tietää jotain omasta itsestä. Kurssilla käytettävät ma-
teriaalit sisältyvät hintaan. Kurssin vetäjä Heli Salonie-
mi on valmistumassa Muurlan opistosta ekspressiivi-
sen taideterapian ohjaajaksi. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Sonja-Tuulia Hämäläinen
21 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 29.8.2018  mennessä 

ke 16.00-18.15
12.9. -31.10.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110302  VALOKUVAUS

Kurssilla tutustutaan valokuvauksen perusteisiin, 
omaan kameraan ja käydään läpi valokuvaamisen eri 

tekniikoita. Lisäksi harjoittelemme kuvallista ilmaisua, 
valon hallintaa ja sommittelutaitoja. Kurssi sopii aloit-
telijoille, mutta myös harrastajille, jotka haluavat pääs-
tä uudelle tasolle kuvaamisessaan. 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski
22 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ke 17.00-18.30
12.9. -28.11.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

110303 KALLIGRAFIAN ALKEET

Aloitetaan aivan alusta, tutustutaan välineisiin, kokeil-
laan hiusterää ja sivellintussia. Tehdään sommittelu-
harjoituksia. Materiaalit voi ostaa opettajalta. 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski
22 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2018  mennessä 

ke 18.45-20.15
12.9. -28.11.2018 

9.1. -24.4.2019 
Enintään

15 opiskelijaa

110304 KALLIGRAFIAN JATKO

Syksyllä aloitetaan kirjoituksen taitojen hiomisella. Li-
sätään erilaisia välineitä ja rinnastetaan järjestys ja 
kaaos. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Pirkko Teräväinen
27 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 18.6.2018  mennessä 

to 12.30-14.45
13.9. -15.11.2018 

17.1. -4.4.2019 
Enintään

20 opiskelijaa

110305  PÄIVÄMAALAUS

Kurssilla saa ohjausta ja tukea oman kuvataiteellisen 
näkemyksen kehittymiselle henkilökohtaisen ohjauk-
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sen kautta. Materiaalina voi olla akryyli-, akvarelli-, 
peite- tai pastelliväri tekijän mieltymyksen mukaan. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Pasi-Mikael Huovinen
48 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 25.1.2019  mennessä 

pe 16.00-19.45
la 09.00-14.45
8.2. -13.4.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110306  IKONIMAALAUS 

Kurssin teemana on Mandilion-Kristuksen käsittäteke-
mätön kuva tai pyhittäjä Paisios Athoslaisen ikoni. Yh-
teinen harjoitus ”kultasädevaalennos”-tekniikasta. Pe-
rusteet värien sekoittamiselle. Materiaaleja opettajalta 
kurssin alussa. Kokoontumiskerrat 8.-9.2, 8.-9.3., 29.-
30.3. ja 12.-13.4. 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Teija Kaivoluoto

24 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
ma 18.00-21.00
17.9. -3.12.2018 

7.1. -1.4.2019 
Enintään

15 opiskelijaa

110307  POSLIININMAALAUS

Kurssilla koristellaan valkoposliinia koriste- ja käyttö-
esineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin teeman sovim-
me yhdessä kurssin alussa. Soveltuu niin aloittelijoil-
le kuin jo pidempään alaa harrastaneille. Syysloma vii-
kolla 42. Polttomaksu 20 € laskutetaan. 

110308  SUSIKKAAN POSLIININMAALAUS 
 TAMMELA

Kurssilla koristellaan valkoposliinia koriste- ja käyttö-
esineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin teeman sovim-
me yhdessä kurssin alussa. Soveltuu niin aloittelijoil-
le kuin jo pidempään alaa harrastaneille. Talviloma vii-
kolla 9. Polttomaksut tilitetään opettajalle.

Susikkaan kylätalo
Susikkaantie
Teija Kaivoluoto

24 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
ma 18.00-21.00

10.9. -19.11.2018 
14.1. -15.4.2019 

Enintään
15 opiskelijaa

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 100,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä

ma 12.00-14.15
17.9. -26.11.2018 

21.1. -1.4.2019 
Enintään

14 opiskelijaa

110309  KERAMIIKKAA PÄIVÄLLÄ 

Keramiikkaa eri tekniikoin, mm. käsinrakennus, apu-
muotit, dreijaus. Materiaalina korkean polton savet. 
Tutustutaan erilaisiin koristelutekniikoihin, myös lasin 
yhdistämiseen keramiikkaan. Valmiit työt viimeistel-
lään erilaisilla lasitteilla ja oksideilla. Materiaalit eivät 
sisälly kurssimaksuun. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 100,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2018  mennessä 

ma 18.00-20.15
17.9. -26.11.2018 

21.1. -1.4.2019 
Enintään

14 opiskelijaa

110310  KERAMIIKKAA ILLALLA 

Keramiikkaa eri tekniikoin, mm. käsinrakennus, apu-
muotit dreijaus. Materiaalina korkean polton savet. Tu-
tustutaan erilaisiin koristelutekniikoihin myös lasin yh-
distämiseen keramiikkaan. Valmiit työt viimeistellään 
erilaisilla lasitteilla ja oksideilla. Materiaalit eivät sisäl-
ly kurssimaksuun.

Rakuttaren Paja
Kaukjärventie 284
Hanna Viljanen

15 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2018  mennessä

ti 17.30-20.45
pe 17.30-19.30
la 10.00-17.00

18.9. -6.10.2018 
Enintään

8 opiskelijaa

110311  RAKU TAMMELA

Rakukurssilla valmistetaan karkeasta kivitavarasaves-
ta rakupolttoon soveltuvia esineitä. Sopii sekä aloitteli-
joille että aiemmin harrastaneille. Materiaalimaksu 25 
€ suoraan opettajalle. Töiden valmistus tiistaina 18.9., 
lasitus pe 5.10. ja poltto 6.10. 

Rakuttaren Paja
Kaukjärventie 284
Hanna Viljanen

15 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 5.3.2019  mennessä 

ti 17.30-20.45
pe 17.30-19.30
la 10.00-17.00

26.3. -13.4.2019 
Enintään

8 opiskelijaa

110312  RAKU / KEVÄT TAMMELA

Rakukurssilla valmistetaan karkeasta kivitavarasaves-
ta rakupolttoon soveltuvia esineitä. Sopii sekä aloitteli-
joille että aiemmin harrastaneille. Materiaalimaksu 25 
€ suoraan opettajalle. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
27 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2018  mennessä

to 18.00-20.15
13.9. -15.11.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

110317  TIFFANY-LASITYÖT, perus

Opitaan lasityön perustekniikat, tutustutaan käytettä-
viin materiaaleihin ja työvälineisiin. Kurssilla ehtii val-
mistaa tasotyön, valaisimen, peilin tms. Tarvikkeita voi 
ostaa kurssipaikalla. Ensimmäisellä kerralla tehdään 
materiaalitilaus. Ota muistiinpanovälineet mukaan. 

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
32 t kl, Kurssimaksu 51,00 € 
Ilmoittautuminen 22.2.2019  mennessä 

pe 17.00-18.30
la-su 10.00-16.00 

1.3. -24.3.2019 
Enintään

14 opiskelijaa

110318  TIFFANY-LASITYÖT, jatko
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Kurssi on tarkoitettu perustaidot osaaville. Kurssilla 
valmistetaan tasotyö, valaisin, lyhty tai mosaiikki. Tar-
vikkeita voi ostaa kurssipaikalta. Ensimmäisellä ker-
ralla tehdään materiaalitilaus. Kurssipäivät pe 1.3. klo 
17.00-18.30, la-su 9.-10.3. klo 10-16, la 16.3. klo 10-
16 ja pe 22.3. klo 18.00-20.15 ja la 23.3. klo 10-15. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
20 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 21.9.2018  mennessä 

la 10.00-16.00
su 10.00-15.00

29.9. -6.10.2018 
Enintään

14 opiskelijaa

110319  LASIKORISTEET

Kurssilla valmistetaan koristeita materiaalina lasiput-
ki. Tehdään seinähimmeli, mobile tai himmelikoristei-
ta perinteisen mallin mukaan. Lasipuikkoja voit ostaa 
kurssipaikalta. Kurssipäivät la-su 29.-30.9. klo 10-16 
ja la 6.10. klo 10-15. 

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

15 t sl, 15 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2018  mennessä

Joka toinen viikko  
ma 17.30-19.45

24.9. -19.11.2018 
21.1. -18.3.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110320 TAIDERYHMÄ 
 KEHITYSVAMMAISILLE

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

Olonurkka
Pekolankatu 3
Anne Saarnio-Jokinen
16 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 15.9.2018  mennessä 

su 13.00-16.00
23.9. -18.11.2018 

Enintään
8 opiskelijaa

110321 KATSE ITSEEN!  VOIMAUTTAVAN 
 VALOKUVAN TYÖPAJA KEHITYS-
 VAMMAISILLE MIEHILLE

Katselemme vanhoja valokuvia Sinusta lapsena ja 
nuorena. Työpajassa otetaan myös kuvia pareittain, 
Sinulle tärkeissä paikoissa, sellaisena kuin haluat tul-
la nähdyksi. Saat valita Sinulle tärkeät kuvat näytte-
lyyn ja kutsua näyttelyyn Sinulle tärkeitä ihmisiä. Tule 
löytämään kuvien kautta maailman ihanin Sinä! Ryh-
mä kokoontuu kolme kertaa. Ensimmäinen kerta on 
su 23.9.; muista kerroista sovitaan yhdessä myöhem-
min. Materiaalimaksu sisältyy hintaan.

Olonurkka
Pekolankatu 3
Anne Saarnio-Jokinen
16 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 12.1.2019  mennessä 

su 13.00-16.00

20.1. -24.3.2019 
Enintään

8 opiskelijaa

110322 KATSE ITSEEN!  VOIMAUTTAVAN 
 VALOKUVAN TYÖPAJA KEHITYS-
 VAMMAISILLE NAISILLE

Katselemme vanhoja valokuvia Sinusta lapsena ja 
nuorena. Työpajassa otetaan myös kuvia pareittain, 
Sinulle tärkeissä paikoissa, sellaisena kuin haluat tul-
la nähdyksi. Saat valita Sinulle tärkeät kuvat näytte-
lyyn ja kutsua näyttelyyn Sinulle tärkeitä ihmisiä. Tule 
löytämään kuvien kautta maailman ihanin Sinä! Ryh-
mä kokoontuu kolme kertaa: ensimmäinen kerta on su 
20.1.; muista kerroista sovitaan yhdessä myöhemmin. 
Materiaalimaksu sisältyy hintaan.

SANATAIDE

Kirjastotalon luentosali
Wahreninkatu 4
Eliisa Lintukorpi
12 t sl, 16 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2018  mennessä 

ma 17.30-19.30
3.9. -3.12.2018 
7.1. -1.4.2019 

Enintään
14 opiskelijaa

110601 LUKUPIIRI

Luemme ja keskustelemme valituista kirjoista. 
Syksyn kirjalista: ma 3.9. Anni Kytömäki: ”Kivitasku”, 
1.10. Heidi Köngäs: ”Sandra”, 5.11. Sofi Oksanen: 
”Kun kyyhkyset katosivat” ja 3.12. Kazuo Ishiguro: 
”Pitkän päivän ilta”. Tervetuloa mukaan. 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
21 t sl, Kurssimaksu 30,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
ti 13.00-15.15

11.9. -4.12.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

110602  AJATUSTEN ARKEOLOGIAA 

Luovaa kirjoittamista, sanojen tunnustelua, merkitys-
ten kartoitusta ilman kotiläksyjä. Ryhmän tarkoitukse-
na on aktivoida tiedostavaa ajatusprosessia kirjoitta-
misen kautta. 
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Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13

Kati Sarvela ja Eliisa Lintukorpi
12 t sl, Kurssimaksu 80,00 € 
Ilmoittautuminen 5.10.2018  mennessä

pe 18.00-19.30
la 12.00-16.30

su 11.00-14.00
19.10. -21.10.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110603  SISÄINEN TEATTERI - luovaa kirjoit-
 tamista itsetuntemuksen välineenä 

Intensiivinen itseensä tutustumiskurssi sisäisen teat-
terin tiedostamisen kautta. Kurssi sopii kaikille kirjoit-
tamisesta ja itsetuntemuksesta kiinnostuneille - myös 
vasta-alkajille. Opettaja hypnoterapeutti ja mindfull-

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
30 t kl, Kurssimaksu 30,00 € 

ti 14.00-16.15
22.1. -2.4.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

110604  ELÄMÄNI TARINAT

Elämäntarinakirjoittamista intensiivisesti! Kymmenen 
kertaa oman tarina kartoitusta ja kirjoitusta. Yhdessä 
muistamme paremmin. 

MUSIIKKI

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova

45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

ke 18.30-21
29.8. -12.12.2018 

9.1. -8.5.2019 
Enintään

40 opiskelijaa

110101  VIIHDEKUORO KEHRÄT

Syksyllä kuoro järjestää Laulajaiset ja osallistuu Suo-
malaisen Juhlamessun esitykseen Forssan kirkos-
sa. Joulukuussa on kuorojen yhteinen Joulukonsert-
ti. Keväällä on kevätkonsertti. Vanhat ja uudet laulajat 
ovat tervetulleita mukaan! Kuoron puheenjohtaja Tui-
ja Laakso 045 2225320, s-posti: kehrat@kehrat.fi Ko-
tisivut: www.kehrat.fi 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova

45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

to 18.30-21.00
30.8. -13.12.2018 

10.1. -9.5.2019 
Enintään

40 opiskelijaa

110102  FORSSAN KAMARIKUORO

Lokakuussa on barokkikonsertti urkuri Ilpo Laspak-
sen kanssa Forssan kirkossa. Joulukuussa on kuoro-
jen yhteinen Joulukonsertti. Keväällä suunnitelmissa 
on kevätkonsertti. Vanhat ja uudet laulajat ovat terve-
tulleita mukaan! Kuoron puheenjohtaja Pentti Ruuttu-
nen 040 5542374, kotisivut: www.forssankamarikuo-
ro.com 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova

45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

ti 18.30-21
28.8. -11.12.2018 

8.1. -7.5.2019 
Enintään

40 opiskelijaa

110103  FORSSAN NAISKUORO

Syksyn aikana kuoro konsertoi Ranskassa, osallistuu 
Forssan kirkon 100 v. -juhlakonserttiin sekä järjestää 
oman konsertin. Joulukuussa kuoro osallistuu kuoro-
jen yhteiseen joulukonserttiin. Keväällä suunnitelmis-

Työväentalon musiikkisali
Kauppakatu 17
Outi Aro-Heinilä

45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

ma 18.30-21.00
3.9. -3.12.2018 
7.1. -13.5.2019 

Enintään
50 opiskelijaa

110104  FORSSAN MIESKUORO

Haluaisitko laulaa miesporukassa? Vanhat ja uu-
det laulajat ovat tervetulleita mukaan. Harjoittelem-
me sekä perinteistä että uudempaa mieskuoromusiik-
kia. Ohjelmassa konsertti sekä syys- että kevätkau-
della. Kuoron puheenjohtaja on Heikki Leino (heikki.
leino@surffi.net). Kotisivut: www.forssanmieskuoro.fi 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Outi Aro-Heinilä
24 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2018  mennessä 

ma 10.15-11.45
10.9. -3.12.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

110105  LAULUA VASTA-ALKAJILLE

Vapaudu laulutaidon lukoista ja unohda kielteiset kom-
mentit, joita olet saanut! Jokainen osaa laulaa. Anna 
laulun parantaa oloasi. Laulu helppous puheen, liik-
keen, ryhmän ja tuttujen laulujen kautta. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Outi Aro-Heinilä

24 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 

ma 12.00-13.30
10.9. -3.12.2018 
14.1. -29.4.2019 

Enintään
16 opiskelijaa

110106  LAULUN JATKORYHMÄ

Jatkoryhmä syksyllä aloittaneille ja aiemmin laulua 
harrastaneille. Teemme laulamista helpottavia harjoi-
tuksia ja laulamme yhdessä. Tervetuloa. 

ness-ohjaaja Kati Sarvela ja näyttämö- ja ilmaisuai-
neiden opettaja Eliisa Lintukorpi. 

sa perinteiseen tapaan kevätkonsertti. Vanhat ja uudet 
laulajat ovat tervetulleita mukaan! Kuoron puheenjoh-
taja Liisa Puputti 050 3444 129. Kotisivut: www.fors-
sannaiskuoro.wordpress.com 
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110107  SUSIKKAAN 
 PELIMANNIORKESTERI TAMMELA

Susikkaan kylätalo
Susikkaantie
Timo Määttä
26 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2018  mennessä

to 19.00-20.30
13.9. -13.12.2018 
10.1. -25.4.2019 

Enintään
20 opiskelijaa

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

KIELET

KIELENOPISKELU on hauska, hyödyllinen, mielen-
kiintoinen harrastus! Opit käytännön kielitaitoa; tarvit-
set kieltä sitten työssäsi, matkoilla tai harrastuksissa-
si. Kielenopiskelu on myös hyvää aivojumppaa ja pi-
tää dementian loitolla. Lähde siis rohkeasti mukaan!
OPINTONEUVONTAA kurssien opettajilta tai päätoi-
miselta kieltenopettajalta Kirsi Vikmanilta p. 03-4141 
389 tai 040-7596 380 tai kirsi.vikman@forssa.fi 
BLOGIT  wahenra.blogspot.fi  ja wahrenopisto.blogs-
pot.fi/kielet
INFOA ENGLANNIN KURSSITARJONNASTA
to 6.9. 2018 klo 18-19. Ks. tarkemmin s. 26.

Kielten opettajien yhteystietoja:

Nimi Puhelin/Sähköposti

Conway Richard 050 5566 674

Huuhtanen Leni huuhtanen.leni@gmail.com

Lehtinen Ulla 040 7484 393
ulla.m.lehtinen@gmail.com

Majevski Vivian 050 3309 158
vivianmajevski@gmail.com

Paajanen Ljudmila 044 2643 706
ljudmila_paajanen@hotmail.com

Petersen Susanne susanne.petersen@forssa.fi       

Rauhala-Benuzzi Tuula 050 3251 554

Vesala Reika reika.vesala@iki.fi

SUOMI

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Anne-Mari Heino
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä

ti 15.45-17.15
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120101  SUOMEA SUOMEKSI 1   -50%

Aloitamme kielen opiskelun aivan alusta. Tutustumme 
suomen kielen perusteisiin: kielioppi, sanonnat ja ar-
kielämän sanastot. Opimme käytännön kieltä. Oppi-
kirjana on Suomen mestari 1 alusta. Teemme kirjasta 
yhteistilauksen kurssin alkaessa. Huom. Tämä kurssi 
puoleen hintaan eli 39 €.

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Anne-Mari Heino
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ti 19.00-20.30
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120102  SUOMEA SUOMEKSI 2   -50%

Opiskelija osaa jo suomen kielen alkeet ja haluaa op-
pia kieltä lisää. Oppikirjana on Suomen mestari 1 kpl 
6-. Huom. Tämä kurssi puoleen hintaan eli 39 €.

YLEISET KIELITUTKINNOT
• mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen perus- tai 
keskitason tutkinto
• suomi: 6.10. (ilm.aika 20.-31.8.), 10.11. (3.-28.9.), 
26.1.2019 (3.-4.12.), 6.4. (1.-28.2.) ja 18.5. (15.-
30.4.); muut kielet syksyllä englanti, ruotsi, saksa ja 
espanja sekä keväällä englanti, ruotsi, ranska, ita-
lia ja venäjä
• hinnat: perustasolla 100 €, keskitasolla 123 €; pe-
ruutusmaksu 40 €
• lisätietoa: päätoiminen kieltenopettaja Kirsi Vik-
man p. 03 4141 389 tai 040 7596 380 tai netistä: 
www.oph.fi > Koulutus ja tutkinnot > Kielitutkinnot > 
Yleiset kielitutkinnot
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ENGLANTI

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Anne-Mari Heino
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ti 17.15-18.45
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120103 SUOMEA SUOMEKSI 3   -50%

Opiskelija pärjää suomen kielellä jo perusasiointitilan-
teissa. Paljon suullista harjoittelua. Oppikirjana Suo-
men mestari 2 kpl 6-. Huom. Tämä kurssi puoleen hin-
taan eli 39 €. 

RUOTSI

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ti 17.00-18.30
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

120201  RUOTSIA RENNOSTI

Noin kolme vuotta kieltä opiskelleille ja kertaajille. Ak-
tivoimme suullista kielitaitoa ja laajennamme sanava-
rastoa. Aiheina mm. työ, asuminen, sisustaminen ja 
ympäristö. Kieliopista kertaamme verbejä, adjektiive-
ja sekä sanajärjestyksen. Teemme yhteistilauksen uu-
nituoreesta Häng med! 2 -kirjasta. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
1 t sl, 
Ilmoittautuminen 4.9.2018  mennessä 

to 18.00-19.00
6.9.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

120300  MILLE ENGLANNIN KURSSILLE?

Haluaisit opiskella englantia, mutta et oikein tiedä, 
minkä tason ja ryhmän valitsisit. Tule kuulemaan eri 
vaihtoehdoista mitä kullakin kurssilla tehdään ja sa-
malla tutustumaan oppimateriaaleihin. Ilmoittaudut-
han ennakkoon, kiitos! Ja jos tämä aika ei Sinulle so-
vi, voit pyytää esittelymateriaalin lähetettäväksi sähkö-
postiisi.

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ti 13.15-14.45
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120301  ENGLANTIA IHAN ALUSTA

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

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

to 15.00-16.30
20.9. -29.11.2018 
10.1. -11.4.2019 

Enintään
25 opiskelijaa

120302  ARKIPÄIVÄN ENGLANTIA 1

Noin vuoden, kaksi kieltä opiskelleille. Aiheina asumi-
nen ja kotityöt, matkailu ja ruoka. Harjoittelemme arki-
päivän puhetilanteita ja opimme uutta sanastoa. Op-
pikirjana Everyday English 1 kpl 3-. Käytössä blogi ja 
oma pedanet-sivu. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

to 18.45-20.15
20.9. -29.11.2018 
10.1. -11.4.2019 

Enintään
25 opiskelijaa

120303  ARKIPÄIVÄN ENGLANTIA 2

Noin pari, kolme vuotta kieltä opiskelleille. Arjen eng-
lantia, mutta samalla juhlaakin! Laajennamme matkai-
lusanastoa; puhumme myös terveydestä ja sairauk-
sista, autoilustakin. Opimme imperfektin eli yhä enem-
män voimme kertoa myös menneistä asioista. Oppi-
kirjana Everyday English 2 kpl 2–. Käytössä blogi ja 
oma pedanet-sivu. 

Letkun Pirtti, 
Härkätie 189
Leni Huuhtanen
20 t sl, Kurssimaksu 39,00 € 
Ilmoittautuminen 21.9.2018  mennessä 

ti 18.00-19.30
6.10. -27.11.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

120304  ENGLANTIA ETÄNÄ TAMMELA

Tervetuloa opiskelemaan englantia etänä aikaan tai 
paikkaan sitoutumatta. Sopii englannin perusteet jo 
suurin piirtein hallitseville kertaukseen ja uudenkin op-
pimiseen. Kurssin Peda.net-sivuilla julkaistaan viikoit-
tain monipuolisia tehtäviä, joista saat henkilökohtaista 
palautetta. Tarvitset internetyhteyden, kaiuttimet/kuu-
lokkeet videoita varten ja tietokoneen peruskäyttötai-
dot. Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi ilmoit-
tautuessasi! Opettaja ottaa sinuun yhteyttä sähköpos-
tilla ennen kurssin alkua. Ensimmäisen lähitapaami-
sen yhteydessä la 6.10. klo 10-13.15 tutustumme toi-
siimme, Peda.netiin ja työtapoihinkin. 
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SAKSA

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ti 15.00-16.30
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120305  ENGLANTIA ETEENPÄIN

Sinulle, jolla on jo perustiedot kielen alkeista, mutta jo-
ka haluat kerrata oppimiasi rakenteita, laajentaa sana-
varastoasi ja oppia käyttämään kieltä enemmän. Läh-
detään siis yhdessä ostoksille, liikenteeseen, viettä-
mään vapaa-aikaa ja puhutaan vähän työstäkin. Sa-
malla kertautuu mm. perfekti ja apuverbitkin. Oppikir-
jana Steps 3 kpl 4-. Käytössä blogi ja oma pedanet-
sivu. 

Leni Huuhtanen
20 t sl, Kurssimaksu 39,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

to 18.00-19.30
20.9. -29.11.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

120306  MATKAILIJAN ENGLANTIA 
 VERKOSSA

Miten selviytyä ulkomailla erilaisissa matkailutilanteis-
sa englanniksi? Opiskele matkalla tarvittavaa kieltä ja 
fraaseja, mm. lentokentällä, hotellissa ja lääkärissä 
asioimista kuunteluiden, videoiden ja tekstien avulla. 
Opiskelu onnistuu helposti sinulle parhaiten sopivaan 
aikaan vaikka kotisohvalta. Opettaja julkaisee kerran 
viikossa monipuolisia tehtäviä, joista saat henkilökoh-
taista palautetta. Kurssi pidetään Peda.netissä, jonka 
käyttöön saat opettajalta hyvät ohjeet sähköpostitse 
ennen kurssin alkua. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ti 09.30-11.00
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120307  ENGLANTIA AAMUVIRKUILLE

Jo usemman vuoden kieltä opiskelleille. Shoppaillaan 
ja puhutaan tunteista samalla opiskellen epäsuoria 
kysymyksiä ja apuverbiasioitakin. Oppikirjana ensin 
Stepping Stones 1 kpl 7-, jatkosta päätetään yhdessä. 
Käytössä blogi ja oma pedanet-sivu. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2018  mennessä 

ma 18.45-20.15
17.9. -26.11.2018 

7.1. -8.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120308  ENGLANTIA ILTAVIRKUILLE

Niille, jotka haluavat syventää englannin kielen taito-
aan ja kaipaavat etenkin puhumisen harjoittelua. Tai-
totaso B1-B2. Viivytään vielä hetki luontoaiheen paris-
sa ja mietitään mitä ja miten sen jälkeen. Jatkossakin 
kyllä kirja apuna, mutta sitä käytetään entistä enem-
män taustatukena kotona. Käytössä blogi ja oma pe-

danet-sivu, jonka kautta saa esim. kirjallisten harjoi-
tusten vastaukset. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2018  mennessä 

ke 17.00-18.30
19.9. -28.11.2018 

9.1. -10.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120309  ENGLANTIA EDISTYNEILLE

Tule ylläpitämään ja vahvistamaan jo hankkimaasi 
kielitaitoa. Käsitellään ajankohtaisia aiheita sanava-
rastoa kartuttaen ja kerrataan tarvittaessa rakentei-
takin. Runsaasti keskustelua niin pareittain kuin ryh-
mässä. Oppimateriaalista sovimme yhdessä kurssin 
alussa. Kurssilla omat Peda.net-sivut. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Richard Conway
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ti 18.00-19.30
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120310  ENGLISH CAFÉ

Come and practice your conversational English over 
coffee and biscuits. Forget the stress of formal teaching 
and the traditional classroom structure that may hold 
you back. Let your conversation flow naturally as if 
you were with friends in a café.  Katso myös Avoimen 
yliopiston englannin kurssi s. 12.

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2018  mennessä 

ke 18.35-20.05
19.9. -28.11.2018 

9.1. -10.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120401  SAKSAA, BITTE!

Noin pari vuotta kieltä lukeneille. Teemoina matkusta-
minen ja asuminen. Rakenteista erityisesti prepositi-
oiden ja sijamuotojen käyttöä. Kerrataan myös jo ai-
emmin opittua. Herzlich Willkommen! Oppikirjana Hal-
lo! 2 alusta. Teemme kirjasta yhteistilauksen kurssin 
alussa. Kurssilla omat Peda.net-sivut.

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Susanne Petersen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä

ti 17.30-19.00
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

120402  SAKSAA SUJUVASTI ETEENPÄIN

Jo useamman vuoden kieltä opiskelleille. Keskuste-
lemme, kertaamme ja opimme uuttakin saksan kie-
lestä ja kulttuurista. Uudesta oppimateriaalista sovim-
me yhdessä kurssin alkaessa. 
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Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2018  mennessä 

ma 15.00-16.30
17.9. -26.11.2018 

7.1. -8.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120501  RANSKAA IHAN ALUSTA

Oletko joskus unelmoinut ranskan opiskelusta? Lähde 
nyt mukaan mielenkiintoiselle retkelle tähän valloitta-
vaan maailmankieleen. Lähdemme aivan alusta, ete-
nemme rauhalllisesti apunamme aikuisille suunnattu 
oppikirja, josta teemme yhteistilauksen kurssin alka-
essa. Käytössä blogi ja oma pedanet-sivu.Tätä kurs-
sia ei tarjolla joka vuosi!

RANSKA

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2018  mennessä 

ma 17.00-18.30
17.9. -26.11.2018 

7.1. -8.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120502  RANSKAA ETEENPÄIN

Noin pari vuotta kieltä opiskelleille. Opimme mm. ky-
symään ja neuvomaan tietä, asioimaan lääkärissä ja 
apteekissa sekä kuvailemaan ihmisiä. Samalla tutus-
tumme Belgiaan. Pikkuhiljaa siirrymme uuteen oppi-
materiaaliin ja kertomaan myös menneestä. Käytössä 
blogi ja oma pedanet-sivu.Huom. tällä kurssilla mah-
dollisuus opiskella myös etänä. Jos se kiinnostaa, ota 
yhteys kirsi.vikman@forssa.fi, niin saat lisätietoja.

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä

to 17.00-18.30
20.9. -29.11.2018 
10.1. -11.4.2019 

Enintään
25 opiskelijaa

120503  RANSKAA EDISTYNEILLE

Aluksi vielä nykytyöelämän ilmiöitä mm. kaupan kas-
satyöntekijän näkökulmasta; samalla tarkastellaan pu-
he- ja kirjakielen eroja. Sitten siirrytään aivan uuteen 
Chez Marianne 2 -kirjaan, jota tarkoitus käyttää pohja-
na teemallisiin, omakohtaisiin keskusteluihin ja maan-
tuntemuksen kartuttamiseen. Käytössä myös oheislu-
kemisto, blogi ja oma pedanet-sivu. 

VENÄJÄ

ESPANJA

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Vuorinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

to 17.00-18.30
20.9. -29.11.2018 
10.1. -11.4.2019 

Enintään
35 opiskelijaa

120601  VENÄJÄÄ IHAN ALUSTA

Tervetuloa opettelemaan kielen alkeita ja tutustumaan 
venäläiseen kulttuuriin! Kyrilliset aakkoset tulevat tu-

tuiksi ja puheharjoitusten avulla tutustumme kielen 
perusrakenteisiin. Oppikirjana Kafe Piter 1. Dobro Po-
zalovat’ Kafe Piteriin! 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ljudmila Paajanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

to 18.30-20.00
20.9. -29.11.2018 
10.1. -11.4.2019 

Enintään
35 opiskelijaa

120602  VENÄJÄÄ ETEENPÄIN 1

Noin vuoden kieltä opiskelleille. Aluksi lyhyt kertaus, 
sitten jatketaan kielen opiskelua hauskasti ja motivoi-
tuneesti. Opettelemme dialogeja, kielioppia, lukemaan 
ja kirjoittamaan. Oppikirjana Kafe Piter 1 kpl 12 -. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Vuorinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä

to 18.30-20.00
20.9. -29.11.2018 
10.1. -11.4.2019 

Enintään
35 opiskelijaa

120603  VENÄJÄÄ ETEENPÄIN 2

Jatkamme tutustumista venäjän kieleen ja kulttuuriin. 
Opiskelemme perussanastoa ja harjoittelemme puhu-
mista. Oppikirjana Kafe Piter 2 kpl 7-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2

Ljudmila Paajanen
10 t sl, 14 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 19.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
to 17.00-18.30

27.9. -22.11.2018 
10.1. -4.4.2019 

Enintään
35 opiskelijaa

120604  KESKUSTELLAAN VENÄJÄKSI

Helppoa keskustelua niille, joilla kielen perusteet jo 
hallinnassa. Keskusteluharjoitusten ja esitysten lo-
massa kerrataan tarvittaessa kielioppia ja lauseraken-
teita sekä kartutetaan sanastoa. Kuunnellaan myös 
musiikkia ja katsotaan lyhyitä videoita. Opettajan ma-
teriaali. Huom. kokoontuminen vain joka toinen viikko! 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2018  mennessä 

ke 19.00-20.30
19.9. -28.11.2018 

9.1. -10.4.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

120701  ESPANJAA IHAN ALUSTA 

Tule opiskelemaan käytännönläheistä espanjaa aivan 
alkeista. Opit mm. esittäytymään ja kertomaan itses-
täsi ja asioimaan ravintolassa. Mausteena ripaus kie-
lioppia. Kirja Perfecto 1, josta teemme yhteistilauksen 
kurssin alussa. 



29

ITALIA

Riihivalkaman koulu, 
Nuutinkulmantie 19
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2018  mennessä 

ma 17.30-19.00
17.9. -26.11.2018 

7.1. -8.4.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

120702  ESPANJAA MELKEIN ALUSTA A
  TAMMELA

Kieltä noin vuoden lukeneille tai kertaajille. Jatkamme 
Perfecto 1 -kirjan kappaleesta 6. Käytännönläheiset 
aiheet, eri asiointitilanteet ja lomailu. Kehitämme eri-
tyisesti suullista kielitaitoa. Kieliopissa uusia verbejä.

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

to 09.30-11.00
20.9. -29.11.2018 
10.1. -11.4.2019 

Enintään
25 opiskelijaa

120703  ESPANJAA MELKEIN ALUSTA B

Tämä on aamukurssi: vastaavan tasoinen iltakurssi on 
tarjolla Tammelassa, ks. kurssi 120702. Noin vuoden 
kieltä lukeneille. Jatkamme Perfecto 1 -kirjan kappa-
leesta 6. Aiheena eri asiointitilanteet, Madrid ja lomai-
lu. Panostamme suullisen kielitaidon kehittämiseen 
kielioppiakaan unohtamatta. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

to 18.45-20.15
20.9. -29.11.2018 
10.1. -11.4.2019 

Enintään
35 opiskelijaa

120704  ESPANJAA ETEENPÄIN 1

Kieltä noin kaksi vuotta lukeneille. Aluksi kertaamme 
ja sitten opiskelemme vielä yhden kappaleen vanhas-
ta Buenas Migas 1 - kirjasta. Jatkamme uuteen Bue-
nas Migas 2 -kirjaan, josta teemme yhteistilauksen. 
Aiheina matkustaminen, asuminen ja kotityöt. Kielio-
pissa uutena perfekti ja gerundi. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2018  mennessä 

ke 09.30-11.00
19.9. -28.11.2018 

9.1. -10.4.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

120705 ESPANJAA ETEENPÄIN 2

2-3 vuotta kieltä lukeneille. Kirjana Buenas Migas 2 
kappaleesta 4 eteenpäin. Aiheina juhlat, työelämä, 
Meksiko ja Andorra. Kieliopissa tutustumme mennee-
seen aikamuotoon preteritiin. Aluksi kertaamme. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ti 18.45-20.15
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

120706  ESPANJAA ETEENPÄIN 3

Noin kolme vuotta kieltä opiskelleille. Aktivoimme kie-
len kaikkia osa-alueita monipuolisilla harjoituksilla. 
Jatkamme Buenas Migas 2 -kirjan kappaleesta 7. Ai-
heina koulutus, elämänvaiheet ja taide. Kieliopissa uu-
sina asioina imperfekti ja pluskvamperfekti. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2018  mennessä 

to 17.00-18.30
20.9. -29.11.2018 
10.1. -11.4.2019 

Enintään
35 opiskelijaa

120707  ESPANJAA EDISTYNEILLE

Usean vuoden espanjaa opiskelleille. Jatkamme Di-
me 4 -kirjan kappaleesta 9 ja sitten teemme yhteis-
tilauksen Buenas Migas 3 -kirjasta. Aiheina mm. juh-
lat, teknologia ja erilaiset asioimistilanteet. Kieliopissa 
kertaamme jo opittuja asioita.

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Tuula Rauhala-Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2018  mennessä 

ti 17.30-19.00
18.9. -27.11.2018 

8.1. -9.4.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

120801  ITALIAA ETEENPÄIN

Noin vuoden kieltä opiskelleille. Käymme ravintolas-
sa, liikumme kaupungilla, asioimme hotellissa ja vie-
tämme vapaa-aikaa. Kieliopista mm. preposition ja ar-
tikkelin yhdistäminen, si-passiivi, c’é/ci sono -rakenne 
ja adjektiivien taivutus. Bella vista 1 kpl 6-. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Tuula Rauhala-Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2018  mennessä 

ke 17.15-18.45
19.9. -28.11.2018 

9.1. -10.4.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

120802  ITALIAA EDISTYNEILLE

Jo useamman vuoden kieltä opiskelleille. Aiheina mm. 
koulunkäynti, terveydenhoito ja sairaudet sekä luon-
teen ja ulkonäön kuvaileminen. Kieliopista uutena 
esim. käskymuodot, futuuri ja yhdistetyt pronominit. 
Oppikirjana Bella vista 2 kpl 7-. 

MUUT KIELET

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2018  mennessä 

ma 18.45-20.15
17.9. -26.11.2018 

7.1. -8.4.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

129801  VIROA ETEENPÄIN

Noin vuoden kieltä opiskelleille. Opettelemme keskei-
sintä arkipäivän sanastoa ja rakenteita sekä tutustum-
me myös kulttuuriin. 
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Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2018  mennessä 

ma 17.00-18.30
17.9. -26.11.2018 

7.1. -8.4.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

129802  JUTUTUBA

Kieltä aiemmin opiskelleille. Ajankohtaisia asioita kie-
lestä ja kulttuurista. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Reika Vesala
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2018  mennessä 

ma 17.00-18.30
17.9. -26.11.2018 

7.1. -8.4.2019 
Enintään

35 opiskelijaa

129803  JAPANIA IHAN ALUSTA

Mitään etukäteistietoja kielestä ei tarvita. Tutustum-
me haraganaan, katakanaan ja helppoon kanjiin. Kie-

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Henry Malmgren
20 t sl, Kurssimaksu 39,00 € 
Ilmoittautuminen 21.9.2018  mennessä 

Joka toinen viikko  
la 10.00-13.30

29.9. -24.11.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

129804  PORTUGALIA IHAN ALUSTA

Lähdetään tutustumaan tähän mielenkiintoiseen kie-
leen opettelemalla perusasioita kuten tervehdyksiä ja 
muita kohteliaisuussanontoja, ääntämisen perusteita 
ja kielioppiakin toki... Apuna matkalla uunituore oppi-
kirja Descobertas 1, joka hankitaan yhteistilauksena 
kurssin alkaessa. Huom. kurssi kokoontuu vain joka 
toinen viikko 2 + 2 oppituntia, välissä puolen tunnin 
ruokatauko. Joulun jälkeen jatketaan opiskelua, jos 
kiinnostusta eteenpäin riittää... 

lenopiskelun ohella kulttuurikin tulee tutuksi. Oppikir-
jana Michi, jonka hankimme yhteistilauksena kurssin 
alkaessa. 

TIETOTEKNIIKKA

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11

Kari Simonen
20 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 

ti 10.30-12.00
ke 10.30-12.00

11.9. -10.10.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

340100  TIETOTEKNIIKKAA 
 ALOITTELIJOILLE 

Internetiä isolla näytöllä! Opitaan samalla perustiedot 
tietokoneen käytöstä. Edetään rauhalliseen tahtiin. 
Kurssi on tarkoitettu ihan vasta-alkajille!

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11

Kari Simonen
20 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 

ti 10.30-12.00
ke 10.30-12.00

23.10. -21.11.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

340101  TIETOTEKNIIKKAA
 AMATÖÖREILLE 

Edetään aloittelijasta lisäoppia omaksuvaksi amatöö-
riksi. Tutustutaan lähemmin keskeisimpiin hyötyohjel-
miin ja opetellaan sähköpostin peruskäyttö ja sovel-
taminen. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
15 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 

ti 17.00-19.15
11.9. -9.10.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

340102  TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET 

Perehdytään Windowsin keskeisimpään sisältöön: 
työpöytä- ja kansionäkymien sekä kansiorakenteen 
hallintaan, tiedostojen kopiointiin ja leikepöydän käyt-
töön. Opitaan myös internetin monipuolinen ja sovel-
tava käyttö. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 

ti 17.00-19.15
23.10. -6.11.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

340103  WRITER TEHOKKAASTI

Oppimistavoitteena on sujuva ja monipuolinen tekstin-
käsittely: mm. teksti- ja kappalemuotoilut, pitkät asia-
kirjat, luetteloinnit, kuvien liittäminen sekä piirto- ja 
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Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 

ti 17.00-19.15
13.11. -27.11.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

340104  CALC TEHOKKAASTI

Oppimistavoitteena on sujuva ja monipuolinen tauluk-
kolaskenta: mm. peruslaskutoimitukset, suhteellinen 
ja suora viittaus, funktiot ja kaaviot sekä lajittelu, pika-
suodatus ja ehdollinen muotoilu. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 

to 10.30-12.00
20.9. -11.10.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

340105 SUJUVAMMIN SÄHKÖPOSTILLA

Onhan niitä sosiaalisia medioita – ties mitä, mutta kun 
haluaisin kunnolla oppia edes sähköpostin, jotta voi-
sin asiallisesti ja turvallisesti hoitaa asioitani verkko-
palveluissa. Harjoitellaan lähi- ja etätapaamisissa säh-
köpostin sujuvampaa käyttöä.

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 

to 10.30-12.00
25.10. -29.11.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

340106  HELPPOA KUVANMUOKKAUSTA

Tutustutaan Windowsin omaan kuvanmuokkausohjel-
maan sekä muutamiin vaihtoehtoisiin sovelluksiin vas-
taavassa tarkoituksessa. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 

ma 17.00-19.15
24.9. -8.10.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

340107  WORDIA VERKOSSA

Kurssi toteutetaan verkkoavusteisesti siten, että voit 
kotoa käsin edetä ihan omaan tahtiisi. Tehtäviä ja oh-
jeita annetaan viikoittain sähköpostin välityksellä. So-
veltuu kertauskurssiksi, aiemmin opitun päivittämisek-
si entistä edistyneemmälle tasolle. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 

ma 17.00-19.15
29.10. -12.11.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

340108  EXCELIÄ ETÄNÄ

Samoin kuin Wordia verkossa. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 

ti-ke 10.00-12.15
27.11.- 4.12.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

340109  IMPRESS TEHOKKAASTI

Kurssilla tutustutaan käytännöllisesti ja monipuolisesti 
Impress-esitysten tekoon. Sopii esim. sukututkijoille. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., Wahrenin-
katu 11
Kari Simonen
20 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 

ti-ke 10.30-12.00
15.1. -13.2.2019 

Enintään
12 opiskelijaa 

340110  TIETOTEKNIIKKAA SENIOREILLE

Internetiä isolla näytöllä! Opitaan samalla perustiedot 
tietokoneen käytöstä. Edetään rauhalliseen tahtiin. 
Kurssi on tarkoitettu lähinnä seniori-ikäisille! 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
20 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 

ti-ke 10.30-12.00
19.2. -27.3.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340111  ATK-PAJA SENIOREILLE

Tutustutaan käytännön läheisesti keskeisimpiin hyö-
tyohjelmiin ja opetellaan sähköpostin peruskäyttö ja 
soveltaminen.

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
15 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 

ti 17.00-19.15
22.1. -19.2.2019 

Enintään
15 opiskelijaa

340112  TIETOTEKNIIKAA 
 TYÖELÄMÄN TARPEISIIN

Paneudutaan tietotekniikan monipuolisiin mahdolli-
suuksiin käyttöjärjestelmän, sovellusohjelmien ja ne-
tin parissa. Helpotetaan ja varmistetaan valmiuksia 
työelämän tarpeisiin. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 

ti 10.00-12.15
2.4. -16.4.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340113  GOOGLEN MONET 
 MAHDOLLISUUDET 

Kurssilla tutustutaan käytännöllisesti ja monipuolisesti 
Googlen maksuttomiin sovellusohjelmiin. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 

ti 17.00-19.15
5.3. -19.3.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340114  WORD TEHOKKAASTI

Oppimistavoitteena on sujuva ja monipuolinen teks-
tinkäsittely: mm. teksti- ja kappalemuotoilut, asiakirja-
mallit ja pitkät asiakirjat, luetteloinnit, kuvien liittämi-
nen sekä piirto- ja taulukkotyökalut. 
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Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
12 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 

ti 17.00-19.15
26.3. -16.4.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340115  EXCEL TEHOKKAASTI

Oppimistavoitteena on sujuva ja monipuolinen tauluk-
kolaskenta: mm. peruslaskutoimitukset, suhteellinen 
ja suora viittaus, funktiot ja kaaviot sekä lajittelu, pika-
suodatus ja ehdollinen muotoilu. 

TANSSI JA LIIKUNTA 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
6 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 

ti-ke 17.00-19.15
23.4. -24.4.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340116  POWERPOINT TEHOKKAASTI

Kurssi tarjoaa perustason lisäksi oivaltavia ratkaisuja 
tehokkaaseen ja sujuvaan esitystapaan, jota esimer-
kiksi kouluttajat ja sukututkijat tarvitsevat työssään. 
Tavoitteena on luova ja monipuolinen esittämistaito. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 

to 17.00-19.15
10.1. -24.1.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340117  KUVAT TIETOKONEELLE

Skannataan vanhoja valokuvia tietokoneelle. Tutus-
tutaan myös kuvankäsittelyyn: kuvien korjaukseen, 
muokkaamiseen ja tekstien liittämiseen. Lähtötason 
vaatimuksena on tietotekniikan perusteiden hallinta. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
12 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 

to 17.00-19.15
31.1. -21.2.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340118  KUVANKÄSITTELYN ALKEET 

Kurssilla perehdytään perinteisen kuvankäsittelyn 
keskeisimpään sisältöön: kuvien korjaukseen, muok-
kaamiseen ja tasoilla työskentelyyn. Oppimistavoittee-

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
12 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 

to 17.00-19.15
7.3. -28.3.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340119  KUVANKÄSITTELYÄ SUJUVAMMIN

Sovelletaan aiemmin opittuja taitoja luovasti ja suju-
vammin. Harjoitusohjelmana Paint.NET. Voit tietysti 
käyttää omaa ohjelmaakin, jos otat kannettavan tieto-
koneesi mukaan tunneille. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 

ma 17.00-19.15
4.2. -18.2.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340120  WRITER ETÄNÄ

Kurssi toteutetaan verkkoavusteisesti siten, että voit 
kotoa käsin edetä ihan omaan tahtiisi. Tehtäviä ja oh-
jeita annetaan viikoittain sähköpostin välityksellä. So-
veltuu kertauskurssiksi, aiemmin opitun päivittämisek-
si entistä edistyneemmälle tasolle. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t kl, Kurssimaksu 20,00 €

ma 17.00-19.15
11.3. -25.3.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340121  CALC ETÄNÄ

Samoin kuin Writer etänä. 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
9 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 

ma 17.00-19.15
1.4. -15.4.2019 

Enintään
12 opiskelijaa

340122  SOVELLETAAN SUJUVAMMIN

Opastusta ja uusia oivalluksia tietokoneen käyttöön. 
Tutustutaan keskeisimpiin hyötyohjelmiin ja niiden su-
juvaan soveltamiseen. Korjataan mahdollisia virheelli-
siä työskentelytapoja ja annetaan hyvän kiertää eli oi-
vallukset jakoon! 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Ulla Leino
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2018  mennessä

ti 14.00-14.45
11.9. -4.12.2018 

Enintään
40 opiskelijaa

830100  VARTTUNEIDEN LIIKUNTA 

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

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Ulla Leino
3 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 18.9.2018  mennessä 

ti 18.00-20.30
25.9.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

830101  TANSSI-LIIKETERAPIA

Tule kuuntelemaan mitä tanssi-liiketerapia on ja min-
kälaisia mahdollisuuksia se luo hoito- ja kuntoutus-

na on sovellusohjelmista riippumaton perustason ku-
vankäsittely. Harjoitusohjelmana on Paint.NET. 
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muotona sekä itsen tutkimisen välineenä. Luennon 
jälkeen pääset halutessasi heti tutustumaan liikkeel-
liseen työskentelyyn käytännössä. Tilaisuuden koko-
naiskesto on 135 min (45 min. luento, 90 min käytän-
nön harjoitus). 

Viihdeuimala Vesihelmi
Et. Puistokatu 2
Heidi Selenius
20 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2018  mennessä 

ti 17.00-18.30
18.9. -27.11.2018 

Enintään
25 opiskelijaa

830102  ITÄMAINEN TANSSI, PERUSTEET

Tule mukaan oppimaan vatsatanssin perusliikkeet. 
Vahvistamme selkä- ja vatsalihaksia sekä liikkuvuut-
ta koko selän, lantion, hartioiden, käsivarsien ja ran-
teiden alueella, samalla kun nautimme tanssimises-
ta itämaisten rytmien mukaan. Itämainen tanssi on 
pehmeä tanssimuoto, joka sopii kaikille, jotka halua-
vat oppia itämaisen tanssin perustekniikkaa ja nauttia 
samalla aistillisesta tanssista. 

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

ti 18.30-20.00
18.9. -27.11.2018 

Enintään
25 opiskelijaa

830103  ITÄMAINEN TANSSI, JATKO

Jatkokurssilla opimme uutta koreografiaa sekä nau-
timme jo opittujen liikkeiden ja liikesarjojen tanssimi-
sesta samalla kun huollamme ja vahvistamme kehon 
liikkuvuutta ja lihaksia. Syvennämme osaamista itä-
maisen tanssin eri tyylilajien ja rytmien tahdissa. Kurs-
si sopii perusliikkeet hallitseville oppilaille. 

Peräjoen kylätalo
Tampereentie 801
Sanna Heikkilä
20 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2018  mennessä 

ti 17.00-18.30
11.9. -20.11.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

830104 RIVITANSSI

Rivitanssi on hauska ja vauhdikas tanssilaji, joka sopii 
kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. Et tarvitse pa-
ria tai aikaisempaa tanssikokemusta. Tunnilla tanssi-
taan countrymusiikin tahdissa. Jumppatossut jalkaan 
ja tanssia voi jumppavaatteissa tai vaikka farkuissa. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Saila Korpihete
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2018  mennessä 

to 17.15-18.00
6.9. -13.12.2018 

Enintään
30 opiskelijaa

830105  PERUSJUMPPA

Perusjumppaa ilman hyppyjä tai vaikeita sarjoja. So-
pii aloittelijoille tai kevyemmän jumpan ystäville. Ota 
omat puolen kilon käsipainot mukaan. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Saila Korpihete
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2018  mennessä 

to 18.15-19.00
6.9. -13.12.2018 

Enintään
30 opiskelijaa

830106  TEHOJUMPPA

Reipasta perusjumppaa kaikenikäisille. Jumppa si-
sältää lämmittelyn, lihaskunto-osuuden ja venyttelyn. 
Helpot liikesarjat, mukana myös hyppyjä. Ota omat ki-
lon painot mukaan. 

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

ti 14.00-14.45
15.1. -9.4.2019 

Enintään
40 opiskelijaa

830107  VARTTUNEIDEN LIIKUNTA / KEVÄT

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

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

ti 17.00-18.30
15.1. -26.3.2019 

Enintään
25 opiskelijaa

830108 ITÄMAINEN TANSSI, PERUSTEET
 / KEVÄT

Tule mukaan oppimaan vatsatanssin perusliikkeet. 
Vahvistamme selkä- ja vatsalihaksia sekä liikkuvuut-
ta koko selän, lantion, hartioiden, käsivarsien ja ran-
teiden alueella, samalla kun nautimme tanssimisesta 
itämaisten rytmien mukaan. Itämainen tanssi on peh-
meä tanssimuoto, joka sopii kaikille jotka haluavat op-
pia itämaisen tanssin perustekniikkaa ja nauttia sa-
malla aistillisesta tanssista. 

Viihdeuimala Vesihelmi
Et. Puistokatu 2
Heidi Selenius
20 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 8.1.2019  mennessä 

ti 18.30-20.00

15.1. -26.3.2019 
Enintään

25 opiskelijaa

830109  ITÄMAINEN TANSSI, JATKO/ KEVÄT

Jatkokurssilla opimme uutta koreografiaa sekä nau-
timme jo opittujen liikkeiden ja liikesarjojen tanssimi-
sesta samalla kun huollamme ja vahvistamme kehon 
liikkuvuutta ja lihaksia. Syvennämme osaamista itä-
maisen tanssin eri tyylilajien ja rytmien tahdissa. Kurs-
si sopii perusliikkeet hallitseville oppilaille. 

Peräjoen kylätalo
Tampereentie 801
Sanna Heikkilä
20 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 8.1.2019  mennessä 

ti 17.00-18.30

15.1. -19.3.2019 
Enintään

15 opiskelijaa

830110 RIVITANSSI/ KEVÄT
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Rivitanssi on hauska ja vauhdikas tanssilaji, joka sopii 
kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. Et tarvitse pa-
ria tai aikaisempaa tanssikokemusta. Tunnilla tanssi-
taan countrymusiikin tahdissa. Jumppatossut jalkaan 
ja tanssia voi jumppavaatteissa tai vaikka farkuissa. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Saila Korpihete
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 3.1.2019  mennessä 

to 17.15-18.00

10.1. -25.4.2019 
Enintään

30 opiskelijaa

830111 PERUSJUMPPA/ KEVÄT

Perusjumppaa ilman hyppyjä tai vaikeita sarjoja. So-
pii aloittelijoille tai kevyemmän jumpan ystäville. Ota 
omat puolen kilon käsipainot mukaan. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Saila Korpihete
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 3.1.2019  mennessä 

to 18.15-19.00

10.1. -25.4.2019 
Enintään

30 opiskelijaa

830112  TEHOJUMPPA/ KEVÄT

Reipasta perusjumppaa kaikenikäisille. Jumppa si-
sältää lämmittelyn, lihaskunto-osuuden ja venyttelyn. 
Helpot liikesarjat, mukana myös hyppyjä. Ota omat ki-
lon painot mukaan. 

Vieremän koulu
Nokantie 2 
Janette Koskinen
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 €
Ilmoittautuminen  3.9.2018  mennessä 

ma 19.30-20.15
10.9. -3.12.2018

Enintään
45 opiskelijaa

830113  VIEREMÄN LAVIS®

Lavis® on hauska, helppo ja hikinen tanssillinen tun-
ti, jolla et tarvitse paria. Tunnilla soivat tutut lavatans-
sikappaleet valssista jiveen, humpasta tangoon ja pol-
kasta salsaan. Lavis® on niin hauskaa, ettet edes huo-
maa kuntoilevasi. Laviksen periaatteisiin kuuluu, että 
tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin helppoja, että 
mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. Tunnin 
aikana käydään monipuolisesti läpi eri lavatanssilaje-
ja ja jokainen löytää tunnilta omat tähtihetkensä. Pue 
päällesi rennot liikkumiseen sopivat vaatteet ja laita 
jalkaan tanssiin sopivat lenkkarit tai tossut. Ota mu-
kaan vesipullo sekä hikipyyhe! 

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

ma 19.30-20.15
7.1. -1.4.2019 

Enintään
40 opiskelijaa

830114  VIEREMÄN LAVIS® / KEVÄT

Ks. tiedot Vieremän Lavis®. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4 
Janette Koskinen
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 €
Ilmoittautuminen 5.9.2018  mennessä

ke 09.30-10.15
12.9. – 28.11.2018

Enintään
31 opiskelijaa

830115  LAVIS®

Lavis® on hauska, helppo ja hikinen tanssillinen tun-
ti, jolla et tarvitse paria. Tunnilla soivat tutut lavatans-
sikappaleet valssista jiveen, humpasta tangoon ja pol-
kasta salsaan. Lavis® on niin hauskaa, ettet edes huo-
maa kuntoilevasi. Laviksen periaatteisiin kuuluu, että 
tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin helppoja, että 
mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. Tunnin 
aikana käydään monipuolisesti läpi eri lavatanssilaje-
ja ja jokainen löytää tunnilta omat tähtihetkensä. Pue 
päällesi rennot liikkumiseen sopivat vaatteet ja laita 
jalkaan tanssiin sopivat lenkkarit tai tossut. Ota mu-
kaan vesipullo sekä hikipyyhe! 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4 
Janette Koskinen
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 €
Ilmoittautuminen 3.1.2019  mennessä

ke 09.30-10.15
10.1. -4.4.2019

Enintään
25 opiskelijaa

830116  LAVIS® / KEVÄT

Ks. tiedot Lavis®. 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4 
Janette Koskinen
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 €
Ilmoittautuminen 5.9.2018  mennessä

ke 10.30-11.15
12.9. – 28.11.2018

Enintään
31 opiskelijaa

830117  VIRE-LAVIS®

Vire-Lavis® pohjautuu Lavis®-lavatanssijumppaan ja 
on siitä sovellettu versio henkilöille, joilla on joitakin 
toimintakyvyn rajoituksia (esim, iän tuomat rajoitteet, 
sairaus tai muu vamma). Vire-Lavis® -tunnit toteute-
taan pääosin istuen ja/tai tuolia apuna käyttäen. Tuo-
li auttaa jaksamaan paremmin sekä tukee tasapainoa 
vaativissa liikkeissä. Tunnin voi toteuttaa kokonaan is-
tuen tuolilla. Vire-Laviksen tanssilajit ovat: humppa, 
valssi, jenkka, tango, polkka, salsa ja rock. Tule naut-
timaan lavatanssimusiikista ja tanssista tuolia apuna 
käyttäen. Pue päälle rennot liikkumiseen sopivat vaat-
teet ja ota mukaan vesipullo sekä hikipyyhe!

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4 
Janette Koskinen
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 €
Ilmoittautuminen 3.1.2019  mennessä

ke 10.30-11.15
10.1. -4.4.2019

Enintään
25 opiskelijaa

830118  VIRE-LAVIS® / KEVÄT

Ks. tiedot Vire-Lavis®. 
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TERVEYS

Paikallinen 
palvelee 

parhaimmin

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Teija Eloranta
6 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 16.10.2018 mennessä 

ti 18.00-20.00
23.10. -6.11.2018 

Enintään
30 opiskelijaa

830200 MIELEN KIELELLÄ

Painonhallintaa suggesto-ohjauksen ja NLP-harjoit-
teiden avulla. Ajatusten ja tunteiden osuus laihdutta-
misessa usein sivuutetaan, mutta useimmille meistä 
on varmasti tuttua se, miten tunnetilat vaikuttavat mie-
lihaluihin ja ruokahaluun. Motivaatio ihannepainoon 
pääsystä vahvistuu ja ihannepaino on helpompi saa-
vuttaa, kun luodaan omassa mielessä painonhallintaa 
edistäviä ateriointiin ja liikuntaan liittyviä tunne- ja aja-
tusmalleja. Harjoitukset tehdään tuolilla istuen.

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Vasistha
20 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2018  mennessä 

ma 18.00-19.30
10.9. -19.11.2018 

Enintään
30 opiskelijaa

830201  JOOGAA JOOHAN!

Arjen auvoon aikoville; kyltymättömän kyseenalaista-
misen kelpuuttajille; hulppean hengityksen halajaville; 
ehkä kangistuneen kehon kirpaisemille; mielen met-
kujen maanittelijoille; hövelin hoksauksen henkilöille; 
mutta uneliaan urputuksen uuvuttamille myös; ja vaik-
ka mitä; kelpokäytäntöjen koettelijoille toki! 

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Vasistha
20 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 31.12.2018 mennessä 

ma 18.00-19.30

7.1. -18.3.2019 
Enintään

30 opiskelijaa

830202  JOOGAA JOOHAN! /KEVÄT

Ks. Joogaa joohan 830201.

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Teija Eloranta
6 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 29.1.2019  mennessä 

ti 18.00-20.00

5.2. -19.2.2019 
Enintään

30 opiskelijaa

830203  KOHTI PAREMPAA ITSETUNTOA

Huono itsetunto vaikuttaa elämään monella tavalla 
haitallisesti ja voi esimerkiksi hankaloittaa sosiaalis-
ta elämää tai aiheuttaa ylimääräistä jännitystä esiin-
tymistilanteisiin. Omia ajatusmallejaan voi kuitenkin 
päivittää ja hankkia itselle paremman itsetunnon. Oh-
jauksessa tehdään erilaisia NLP-harjoituksia ja ren-
toutuneessa tilassa vaikutetaan itsetuntoon erilaisilla 
vahvistavilla suggestioilla. Harjoitukset tehdään tuolil-
la istuen. 
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KOTITALOUS

Huom. ruokailtoihin osallistuva! Raaka-aine-
maksu (n. 5-10 €) maksetaan illan aikana suoraan 
opettajalle, varaa siis mukaan käteistä rahaa. Ota 
mukaan myös sisäkengät, esiliina ja rasioita mahd. 
kotiinviemisiä varten. Alle 18-vuotias aikuisen seu-
rassa puoleen hintaan. Myös lapsen tulee ilmoit-
tautua kurssille.  

Forssan ammatti-instituutti
Saksankatu 27
Anna Praowpilas Saarinen
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2018  mennessä

ma 17.00-20.00
24.9.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

810201  TUTUSTU THAIRUOKAAN

Herkullisen thaimaalaisen ruuan perusraaka-aineita, 
mausteita ja eri ruokalajien valmistusta. Tule saamaan 
oppia ja nauttimaan yhdessä aikaansaannoksista. 

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 1.10.2018  mennessä 

ti 17.00-20.00
9.10.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

810202  HYVÄN MIELEN KASVISRUOKAA

Haluaisitko syödä enemmän kasviksia, mutta ideoita, 
mitä niistä valmistaa, puuttuu? Kokkaamme kotimai-
sista kasviksista ja vihanneksista maukkaita ja help-
poja ruokia. 

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 29.10.2018 mennessä 

ti 17.00-20.00
6.11.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

810203  RUOKAA DIABEETIKOILLE

Perehdymme käytännössä diabeetikon ruokavalioon 
ja valmistamme yhdessä ravitsevia ja maukkaita dia-
beetikolle sopivia ruokia. 

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Marita Voglojev Skivalos
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 8.11.2018  mennessä 

pe 17.00-20.00
16.11.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

810204  KREIKKALAISTA RUOKAA 1

Kokkaamme yhdessä anopin resepteillä monenlais-
ta kreikkalaista arkiruokaa, joka on tunnetusti terveel-
listä ja totta kai herkullistakin! Illan päätteeksi syöm-

me yhdessä ja kuuntelemme kreikkalaista musiikkia. 
Etusija niillä, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet 
Maritan makumatkalle Kreikkaan..

Forssan ammatti-instituutti
Saksankatu 27
Premio Fiore
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 14.11.2018 mennessä

to 17.00-20.00
22.11.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

810205 ITALIALAISTA RUOKAA

Italialainen keittiö on monen suosikki, eikä syyttä! Tu-
le valmistamaan antipasti, primo, secondo ja dolci ja 
samalla herkuttelemaan ja nauttimaan kuulun ruoka-
maan ihanista ruuista.

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 19.11.2018 mennessä 

ti 17.00-20.00
27.11.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

810206  KOTIJUUSTOA, NAM!

Munajuusto, piimäjuusto, kehäjuusto, juoksutinjuusto. 
Kotijuustoilla on monta nimeä, mutta valmistustapo-
ja vain kaksi. Tutustumme juoksutinjuustoon ja piimä-
munajuustoon; valmistamme niitä perinteisellä tavalla 
sekä maustamme osan juustoista modernilla tavalla.

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Reika Vesala
6 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 17.1.2019  mennessä 

pe 16.00-20.30

25.1.2019 
Enintään

15 opiskelijaa

810207  MATCHA-JÄLKIRUOKIA JA
  TEESEREMONIAA

Matcha on japanilainen hienoksi jauhettu vihreätee-
pulveri, jota tavallisesti käytetään teeseremoniassa. 
Valmistamme matcha-raakavalkosuklaata, -pikkulei-
piä ja -kääretorttua. Tutustumme myös teeseremoni-
aan ja nautimme valmiit jälkiruuat teen kanssa. 

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
4 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 5.2.2019  mennessä 

ke 16.00-20.00

13.2.2019 
Enintään

15 opiskelijaa

810208  VATSA- JA SUOLISTO-
 YSTÄVÄLLISTÄ RUOKAA

Valmistamme käytännössä ravitsevia ja monipuolisia 
suolistoystävällisiä ruokia.
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Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
4 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 25.2.2019  mennessä 

ti 16.00-20.00

5.3.2019 
Enintään

15 opiskelijaa

810209 MAISTUVAA JA RAVITSEVAA 
 RUOKAA IKÄIHMISILLE

Uuden tiedon omaksuminen aktivoi ajattelua, virkistää 
mieltä ja pitää kiinni elämässä. Tule hakemaan uutta 
intoa arkikokkailuihin ja toimivia reseptejä kotiin vietä-
väksi. Soveltuu myös vähemmän kokanneille. 

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Marita Voglojev Skivalos
4 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 14.3.2019  mennessä 

pe 17.00-20.00

22.3.2019 
Enintään

15 opiskelijaa

810210  KREIKKALAISTA RUOKAA 2

Kokkaamme yhdessä anopin resepteillä monenlaista 
kreikkalaista arkiruokaa, joka on tunnetusti terveellis-
tä ja totta kai herkullistakin! Illan päätteeksi syömme 
yhdessä ja kuuntelemme kreikkalaista musiikkia. Tällä 
kurssilla eri sisältö kuin syksyn kurssilla. Etusija niillä, 
jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet Maritan ma-
kumatkalle Kreikkaan..

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Tuulikki Heikkilä
4 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 19.3.2019  mennessä 

ke 16.00-20.00

27.3.2019 
Enintään

15 opiskelijaa

810211 RUUANVALMISTUSILTA
 KEHITYSVAMMAISILLE

Haluaisitko tehdä ruokaa itse: tule saamaan oppia ter-
veellisten ruoka-aineiden valinnasta, niiden peruskä-
sittelystä ja hyödyntämisestä maistuviin ja nopeasti 
valmistuviin ruokiin. Illan päätteeksi ruokaraati: miltä 
maistuu?

Forssan ammatti-instituutti
Saksankatu 27
Anna Praowpilas Saarinen
4 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 24.3.2019  mennessä 

ma 17.00-20.00

1.4.2019 
Enintään

15 opiskelijaa

810212  KORISTEVEISTELYÄ 
 THAIMAALAISITTAIN

Hienoimmat ovat todellisia taideteoksia, mutta me 
aloitamme aivan alusta eli veistelemme vihanneksis-
ta ja hedelmistä yksinkertaisen kauniita (ja huom. syö-
täviä) katseenvangitsijoita pöytään. Tule oppimaan ko-
risteveistelyn perustekniikkaa ja niksejä. 
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