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Ota kurssi kohti Wahren-opistoa! 
www.forssa.fi/wahrenopisto



http://www.vkfysio.fi


ILMOITTAUTUMINEN 
kursseille internetissä jatkuvasti osoitteessa:

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

PUHELINILMOITTAUTUMISET 
toimiston numeroon 

(03) 4141 5390 
tai suoraan ryhmissä, jos niissä vielä on tilaa. 
Maaseudulla kokoontuviin ryhmiin voi ilmoittau-
tua myös ensimmäisillä kokoontumiskerroilla.
HUOM. Sähköpostilla ei voi ilmoittautua.

SYKSYLLÄ ALKANEILLE KURSSEILLE ON 
VIELÄ TILAA. 
Voit ilmoittautua heti ja aloittaa keväällä. 
Keväällä aloittava maksaa vain kevään osuuden 
kurssimaksusta.

ILMOITTAUTUMISEN PERUUTUS
Jos et voi osallistua kurssille, muista peruuttaa 
se viimeistään viimeiseen ilmoittautumispäi-
vään mennessä. Myöhemmin kurssin peruminen 
ei ole enää mahdollista. Kurssille saapumatta 
tai kurssimaksun maksamatta jättäminen ei ole 
peruutus.
HUOM. Peruutus on aina tehtävä opiston 
toimistoon, ei kurssin opettajalle.

KATSO MYÖS 
FAKTIAN koulutuskalenteri esitteen lopussa.

OPISTON TOIMISTO
(suljettu 23.12.2015-6.1.2016)
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

Talviloma 29.2.-6.3.2016 (vko 9)
Näyttelytila Vinkkeli, Wahreninkatu 4
Taideaineiden tapahtumaviikko 4.–9.4.2016
Käsityönäyttely la-ma 16.–18.4.2016
(Forssa ja Tammela)

Puhelin: (03) 4141 5390 
Sähköposti: wahrenopisto@forssa.fi
Internet: www.forssa.fi/wahrenopisto

WAHREN-OPISTO ON KANSALAISOPISTO,  
joka tarjoaa itsensä kehittämisestä kiinnos-
tuneille mahdollisuuden oppia ja kokeilla 
uusia asioita sekä kohdata ihmisiä.  

Toiminnan tarkoitus on henkisen hyvinvoin-
nin  ja elinikäisen oppimisen mahdollista-
minen.  Kurssitarjonta on monimuotoista ja 
hinnaltaan edullista. 

Kurssien pituudet vaihtelevat koko  kaudes-
ta yhteen iltaan. Tutustu kurssitarjontaan 
ja varaa oma kurssisi puhelimella tai netis-
sä.

http://www.hameenkesayliopisto.fi
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KOTITALOUS

Forssan ammatti-instituutti, 
Saksankatu 27
Reika Vesala
5 t, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 20.1.2016  mennessä

to 17.00-21.00

28.1.2016 
Enintään  

15 opiskelijaa

810208  BENTO - 
 EVÄITÄ JAPANILAISITTAIN

Bento on japanilainen eväslaatikkoon pakattu 
lounas. Eväslaatikko voi olla muovi-, metalli- tai 
puurasia. Rasiasta on helppo syödä monipuo-
lisesti retkellä, piknikillä tai vaikkapa pihalla yk-
sin tai porukalla. Rasiassa voi olla esim. sushia, 
voileipää, lihapullia ja vihanneksia, mutta kurs-
silla valmistamme onigiri-riisipalloa, tamagoya-
ki-munakasrullaa ja karaage-friteerattua kanaa/
kalaa. Asettelemme ainekset laatikkoon vihan-
nesten kera. Ota rasia (esim. lev. 15 cm x syv. 
10 cm x kork. 5 cm tai suurempi) mukaan. Mar-
gariinirasiakin käy mainiosti. 

810210  KÄTEVÄT KEITOT

Forssan ammatti-instituutti, 
Saksankatu 27
Anna Paija
5 t, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 31.1.2016  mennessä

ma 17.00-21.00

15.2.2016 
Enintään  

15 opiskelijaa

Valmistamme monipuolisesti erilaisia keitto-
ja, jotka sopivat hyvin talviseen ruokapöytään. 
Harjoittelemme lihan ja kalan keittämistä; näin 
saamme maukkaan liemen keitolle. Teemme 
niin nopeasti valmistettavia arjen helpotuksia 
kuin haudutusaikaa vaativiakin maukkaita keit-
toja. 

810211  KAKKUJA KEVÄÄSEEN

Forssan ammatti-instituutti, 
Saksankatu 27
Anna Paija
5 t, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 29.2.2016  mennessä 

ti 17.00-21.00

15.3.2016 
Enintään  

15 opiskelijaa

Kevät on juhlien aikaa. Kakku on usein perintei-
nen juhlapöydän kruunu. Valmistamme makei-
ta ja suolaisia kakkuja moneen makuun. Huom. 
raaka-ainemaksu max. 20 €. 

810212  VILLIYRTIT TUTUIKSI

Opiston kesämökki, 
Opistontie, Tammela
Arja Sura
5 t, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 23.5.2016  mennessä

ti 16.30-21.00

7.6.2016 
Enintään  

15 opiskelijaa

Maistuisiko salaattiannos, jossa on valkoapilaa, 
vuohenputkea, ketunleipää ja maitohorsmaa? 
Lähde mukaan hortoilemaan. Kokoonnumme 
Opiston mökillä Tammelassa tiistaina 7.6. klo 
16.30. Ota mukaan kori sekä rasioita ja pusse-
ja, sakset, retkivaatetus ja hieman evästä, sillä 
retken jälkeen nautimme eväistä sään salliessa 
mökin rannassa tai sisätiloissa. Samalla pereh-
dymme yrttien käsittelyyn ja säilöntään.

MUSIIKKI

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., lk 210, 
Wahreninkatu 11
Markku Vesala
24 t, Kurssimaksu 100,00 €

pe 15.00-16.30
15.1. -8.4.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

110111 KITARANSOITTO
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Kitaransoiton perusteita lähtötaso huomioi-
den vasta-alkajille ja aiemmin soittaneille pien-
ryhmäopetuksena 45 min. / 6 henkilöä ryhmäs-
sä. Kurssille voi osallistua sekä akustisella että 
sähkökitaralla. Ensimmäiselle kerralle kaikki 
paikalle klo 15. (Opetusta saa 12 h/ 100 €)
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AVOIN YLIOPISTO 

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

pe 17.00-20.15
la 10.00-15.15
8.4.-20.5.2016 

Enintään  
20 opiskelijaa 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., lk 210, 
Wahreninkatu 11
Markku Vesala
24 t, Kurssimaksu 75,00 € 

pe 16.30-18.00

15.1. -8.4.2016 
Enintään  

10 opiskelijaa

110112  BÄNDISOITTO 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Kaksi eri 45 min. bändiä, kokoonpanot muoka-
taan ensimmäisellä kurssikerralla soitinvalikoi-
man ja lähtötason mukaan. Tavoitteena yhteis-
soiton onnistuminen ja improvisoinnin alkeet – 
Back to roots! Ensimmäiselle kerralle kaikki pai-
kalle klo 16.30. 

KIELET

Heidi Rytkönen
24 t

Kurssimaksu 44,00 € 

pe 18.00-19.30
8.1.-1.4.2016,

Enintään 
35 opiskelijaa

120708  ESPANJAN KERTAUSTA 
 VERKOSSA  

Palaa espanjan opiskelun pariin omaan tahtiin 
kerraten! Sopii espanjan alkeiden kertaus ver-
kossa -kurssin käyneille ja muille 2–3 vuotta 
kieltä opiskelleille. 
Harjoittelemme Fantástico 1 ja 2 kirjojen aihei-
ta, kuten asunnot, ruoka ja matkustelu, pääpai-
non ollessa kirjoittamisessa. 
Harjoittelemme kieliopissa mm. adjektiivien ver-
tailua, passiivia, gerundia, refleksiiviverbejä, 
menneen ajan verbimuotoja, ser- ja estar-ver-
bejä. Esittely kurssilla käytettävistä Googlen 
palveluista järjestetään pe 8.1. klo 16.00–17.30 
videopuheluna Google Hang outin kautta. Kurs-
sia varten sinulla on oltava google-tili (gmail). 
Opettajalta saat tarvittaessa lisätietoja sähkö-
postitse. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä ennen 
kurssin alkua sähköpostilla, joten muistathan 
antaa ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi. Il-
moittautuminen alkaa 5.12.2015. 

129804  KIINAN KIELTÄ 
 JA KULTTUURIA

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Antti Karppi
18 t, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 25.1.2016  mennessä 

Joka toinen viikko  
ti 17.00-19.30

9.2. -19.4.2016 
Enintään  

35 opiskelijaa

Lyhyt johdatus Kiinan kansantasavaltaan ja 
siellä puhuttavaan yleiskieleen. Käydään läpi 
mm. peruskielioppi, ääntäminen, kirjoitusjär-
jestelmän perusteet ja perussanastoa. Lisäksi 
käsitellään Kiinan historiaa ja kulttuuria sekä 

120315  ENGLISH COMMUNICATION 
 SKILLS   2 op

This course is intended to allow all students 
to practise their use of English in various diffe-
rent ways and for different purposes. The stu-
dents work in pairs or in small groups for much 
of the course. Kurssi sopii kaikille englannin 
kielen suullisen taidon kehittämisestä kiinnos-
tuneille, joilla edeltävinä opintoina lukion eng-
lannin opinnot tai vastaavat tiedot. Keskuste-
lua oman alan aiheista, small talk -harjoituksia, 
ongelmanratkaisua ja omien mielipiteiden il-
maisun harjoittelua. Vaatimukset Turun yliopis-
ton mukaan. Kurssi kolmena viikonloppuna ke-
väällä 2016. Maksu yhteensä 110 €. Ilmoittautu-
minen viim. 29.3.2016 Hämeen kesäyliopistoon 
p. 050-5502 170 tai kesayliopisto(at)hame.fi tai 
hameenkesayliopisto.fi. Ei siis ilmoittautumis-
ta Wahren-opistoon.

TIETOTEKNIIKKA

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
36 t, Kurssimaksu 71,00 € 

ti 13.00-15.15
12.1. -5.4.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa  

340112 TIETOTEKNIIKKAA 
 ALOITTELIJOILLE  C

Kurssi on tarkoitettu ihan vasta-alkajille ja ta-
voitteena on oppia perustiedot tietokoneen 
käytöstä. Edetään rauhalliseen tahtiin. Tutustu-
taan erilaisiin hyötyohjelmiin, internetiin ja säh-
köpostin käyttöön. Vanhat ja uudet Windows-
käyttöjärjestelmät otetaan huomioon. 

340113 TIETOTEKNIIKKAA 
 ALOITTELIJOILLE  D

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
36 t, Kurssimaksu 71,00 € 

ke 13.00-15.15
13.1. -6.4.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa 

Katso edellisen kurssin sisältö.

erilaisia kiinalaisia ilmiöitä. Huom. ryhmä ko-
koontuu joka toinen tiistai (parilliset viikot), kol-
me oppituntia kerrallaan, välissä on vartin tau-
ko.



6

340114  TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET  B

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
21 t, Kurssimaksu 50,00 € 

ti 17.45-20.00
12.1. -23.2.2016 

Enintään  
15 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu hieman atk-kokemusta jo 
hankkineille. Perehdytään Windowsin keskei-
simpään sisältöön ja huomioidaan myös van-
hempien Windowsien eroavaisuudet. Internet -
osuudessa tutustutaan mm. hakuihin, sähkö-
postiin sekä hyötyohjelmien yhteiskäyttöön. 

340115  JATKOA ATK-ALKEISIIN B

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
30 t, Kurssimaksu 59,00 € 

to 13.00-15.15
14.1. -24.3.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

Jatketaan atk-alkeiskurssin pohjalta vanhaa 
kerraten ja uutta omaksuen. Edetään kurssilais-
ten omien toiveiden pohjalta, yhdessä sopien. 
Tutustutaan lähemmin keskeisimpiin hyötyoh-
jelmiin ja opetellaan niiden peruskäyttö ja so-
veltaminen. 

340116  WINDOWS 10

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
12 t, Kurssimaksu 32,00 € 

to 17.45-20.00
14.1.-4.2.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

Perehdytään viimeisimpään Windows-käyttö-
järjestelmään ja sen uusiin ominaisuuksiin. Ota 
oma kannettava tietokoneesi mukaan. Ei sovel-
lu vasta-alkajille! 

340117  DIGIKUVAPAJA SENIOREILLE

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
30 t, Kurssimaksu 59,00 € 

ma 15.00-17.15
11.1. -21.3.2016 

Enintään  
15 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu lähinnä senioreille, aiem-
min hankittujen taitojen edelleen kehittämisek-
si. Tutustutaan kuvankäsittelyyn: kuvien korja-
ukseen, muokkaamiseen ja tasoilla työskente-
lyyn. Tehdään myös kuvakokoelmia esitysohjel-
malla katseltavaksi. 

340118  KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
21 t, Kurssimaksu 50,00 € 

to 17.45-20.00
11.2. -31.3.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

Kurssilla perehdytään digitaalisen kuvankäsit-
telyn keskeisimpään sisältöön: kuvien korjauk-
seen, muokkaamiseen ja tasoilla työskentelyyn. 
Oppimistavoitteena on sovellusohjelmista riip-
pumaton sujuva kuvankäsittely. Harjoitusohjel-
mina Paint.NET ja PaintShopPro. Lähtötason 
vaatimuksena on atk-perusteiden hallinta. 

340119  ONEDRIVE JA OHEISOHJELMAT

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
28 t, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 11.1.2016  mennessä 

ma 17.45-20.00
18.1. -4.4.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

Perehdytään pilvipalveluun ja siihen kytkeyty-
vään ohjelmapakettiin, mm. Outlook ja Officen 
selaimella käytettäviin sovelluksiin. Kurssi to-
teutetaan verkkoavusteisesti siten, että voit ko-
toa käsin edetä ihan omaan tahtiisi. Kokoonnu-
taan 6 kertaa lähitapaamisissa, jotka sovitaan 
yhdessä. Edetään sen jälkeen omin päin. Teh-
täviä ja ohjeita annetaan viikoittain sähköpostin 
välityksellä suoraan kotitietokoneellesi. Opetel-
tavat hyötyohjelmat ovat: tekstinkäsittely, tau-
lukkolaskenta ja esitysgrafiikka. Lähtötason 
vaatimuksena on atk-perusteiden hallinta.

340120 TIETOTEKNIIKAA TYÖELÄMÄSSÄ

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
18 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 1.3.2016  mennessä 

ti 17.45-20.00
8.3. -12.4.2016 

Enintään  
15 opiskelijaa

Kurssilla varmistetaan keskeisimpien sovellus-
ohjelmien ja Windowsin sujuva osaaminen. Sel-
vitetään myös tavanomaisia työtehtävissä ilme-
neviä käytännön ongelmia. 

340121 TEKSTINKÄSITTELY WORD

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
18 t, Kurssimaksu 50,00 € 

ke 17.45-20.00
20.1. -24.2.2016 

Enintään  
15 opiskelijaa

Kurssi sopii Windowsin perustiedot hallitsevil-
le! Oppimistavoitteena on sujuva ja monipuo-
linen tekstinkäsittely: mm. teksti- ja kappale-
muotoilut, luettelointi, sivun asetukset, asiakir-
jamallit, pitkät asiakirjat, kuvat, piirto- ja tauluk-
kotyökalut. 

Opiskelu kannattaa aina.
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340122  TAULUKKOLASKENTA EXCEL

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
18 t, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 2.3.2016  mennessä 

ke 17.45-20.00
9.3. -13.4.2016 

Enintään  
15 opiskelijaa

Kurssi sopii Windowsin perustiedot hallitseville! 
Oppimistavoitteena on sujuva ja monipuolinen 
taulukkolaskenta: mm. peruslaskutoimitukset, 
suhteellinen ja suora viittaus, funktiot, kaaviot, 
lajittelu, pikasuodatus ja ehdollinen muotoilu. 

340123 ESITYSGRAFIIKKA POWER POINT

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
6 t, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 13.4.2016  mennessä  

ke 17.45-20.00
20.4. -27.4.2016 

Enintään  
15 opiskelijaa

Kurssi tarjoaa perustason lisäksi oivaltavia rat-
kaisuja tehokkaaseen ja sujuvaan esitystapaan, 
jota esimerkiksi kouluttajat ja opettajat tarvitse-
vat työssään. Tavoitteena on luova ja monipuo-
linen esittämistaito. Lähtötason vaatimuksena 
on Windows -käyttöjärjestelmän hallinta. 

TAIDEAINEIDEN  TAPAHTUMAVIIKKO
4.4. – 9.4.2016

Wahren-opiston taideaineiden oma näyttely- ja tapahtumaviikko 
näyttelytila Vinkkelissä Forssan kirjaston näyttelytilassa kirjaston aukioloaikoina. 

Avointa taiteen tekemiseen ja kokemiseen liittyvää ohjelmaa joka päivä pitkin viikkoa. 
Tule mukaan elävään näyttelyyn!

Ilmoittautuminen 
29.1.2016  mennessä

Enintään  
40 opiskelijaa  

 TEATTERI 

110229 LASTENTEATTERIRETKI 
 ALA-ASTEIKÄISILLE

Lähdemme kevään kuluessa lasten ja vanhem-
pien teatteriretkelle korkeintaan noin tunnin 
matkan päähän Forssasta. Menemme katso-
maan jotakin lastennäytelmää – mieluiten lasten 
tai nuorten esittämää. ja Forssan Pienen Teat-
terin kannalta mielekästä esitystä. Ilmoittautu-
misten määrästä riippuen otamme joko yhtei-
sen pikkubussin tai isomman ja teatteriliput va-
rataan ryhmälle etukäteen. Koska lastenteatte-
rit eivät ole vielä julkaisseet kevätkauden esi-
tyksiään, emme vielä tiedä matkamme suuntaa. 
Jos olet periaatteessa kiinnostunut lähtemään 
mukaan, tee ennakkoilmoittautuminen ja ilmoi-
ta myös s-posti ja saat retkestä lisätietoa, jonka 
perusteella sitten tehdään sitovat ilmoittautumi-
set. Viime keväänä matkamme Hämeenlinnan 
Miniteatteriin maksoi matkojen osalta n. 10 €, 
jolloin aikuisten hinta (matka + lippu) oli 27 € ja 
lasten 20 €. Etusija retkelle on Forssan Pienen 
Teatterin perheillä ja muut pääsevät mukaan jos 
paikkoja jää (yleensä jää). Titi Lillqvist.

110230 LASTEN TEATTERILEIRI

Opiston kesämökki, 
Opistontie, Tammela
Titi Lillqvist, Suvi Jussila
20 t, 
Kurssimaksu 30,00 € 

ma-pe 
10.00-15.00

13.6. -17.6.2016 
Enintään  

12 opiskelijaa 

Teatterileiri on tarkoitettu ala-asteikäisille Fors-
san Pienen Teatterin lapsille ja jos tilaa jää niin 
saman ikäisille muillekin. Ohjelmassa on teatte-
rileikkejä, luovia harjoituksia luonnossa, sadu-
tusta ja muuta kesäkivaa. Ohjaajina Titi (teatte-
riopettaja) ja Suvi (peruskoulun-opettaja). Lei-
ri toimii päiväleiri-periaatteella; yöksi mennään 
kotiin. Ilmoittautuneiden lasten vanhemmille pi-
detään leiritapaaminen to 7.4. klo 18 Wahren-
opistolla, jossa sovitaan yhteinen systeemi ja 
maksut kuljetuksiin (kimppakyydit vai tilatak-
si) ja lounasruokailuun (eväät vai vanhempien 
apu), turvallisuus- ja uintiasioihin ym. Samalla 
sovitaan leiriläisten yhteisen ennakkotapaami-
sen aika. Leirikoulun tunneista saa suorituksen 
Pienen Teatterikoulun suorituksiin Esitys kotivä-
elle pe 17.6. klo 16.00 

Ilmoittaudu heti osoitteessa
https://www.opistopalvelut.fi/wahren/

Muista myös KÄSITYÖNÄYTTELY la-ma 16.–18.4.2016
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KÄDEN TAIDOT

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Tuula Teperi
18 t, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 10.1.2016  mennessä

Joka toinen viikko  
ma 17.00-19.15
18.1.-25.4.2016 

Enintään  
10 opiskelijaa

SANATAIDE

110602 AJATUSTEN ARKEOLOGIAA 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Eliisa Asikainen
30 t, Kurssimaksu 50,00 € 

ke 16.00-18.00
20.1. -6.4.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

Tule kirjoittamaan itseäsi esiin. Tutustutaan kir-
joittamalla arkiajatusten pinnan alla vaikutta-
viin mielikuviin ja ajatuskuvioihin. Ttarkoitukse-
na uskaltaa päästää irti täydellisyyden tavoitte-
lusta ja antaa kynän kulkea. Kirjoittamista ryh-
mässä tuntien aikana.Tervetuloa kaikki kirjoitta-
misesta kiinnostuneet. 

110306 LIMITED PALETTE PORTRAIT, 
 RAJOITETTU PALETTI 
 MUOTOKUVA

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Niko Saarinen
6 t, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 4.3.2016  mennessä 

la 10.00-16.00
12.3.2016 

Enintään  
14 opiskelijaa

KUVATAITEET JA MUOTOILU

Maalaamme muotokuvan rajoitetulla paletil-
la. Rajoitetun paletin etuja on sen yksinkertai-
suus ja selkeys. Kokemus öljyvärimaalaamises-
ta on avuksi, mutta ei välttämätöntä, halu op-
pia riittää. Kurssi soveltuu kaikille, joilla on ha-
lua ja intoa oppia muotokuvamaalaamista öl-
jyväreillä. Opettajalta saa kaikki tarvittavat tar-
vikkeet lainaan 15€ materiaalimaksua vastaan. 
Lisätietoja www.villapauli.net sähköposti:  art.
saarinen@gmail.com ja puhelin 040 5214274

110307 LOOSE DRAWING 
 ELI RENTO PIIRTÄMINEN

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Niko Saarinen
6 t, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 1.4.2016  mennessä 

la 10.00-16.00
9.4.2016 

Enintään  
14 opiskelijaa

Matalan kynnyksen kurssilla tutustutaan erilai-
siin piirtimiin ja tutustutaan oman piirtämisen 
vahvoihin puoliin. Kurssilla käydään läpi väli-
neistä lyijykynä, hiili, tussit, hiilipiirtimet ja muu-
tamia erikoistekniikoita. Piirtämisen ohella tu-
tustutaan erilaisiin papereihin ja alustoihin. 
Kurssi soveltuu niin vasta-alkajalle kuin har-
jaantuneemmallekin piirtäjälle. Opettajalta saat 

kaiken tarvittavan materiaalin 15€ materiaali-
hintaan. Jos haluat käyttää omia tarvikkeita niin 
ota yhteyttä opettajaan. Lisätietoja www.villa-
pauli.net sähköposti: art.saarinen@gmail.com ja 
puhelin 040 5214274 

110311 METALLIGRAFIIKKA

Lankavärjäämö, 
Wahreninkatu 13
Sanna Kohonen
30 t, Kurssimaksu 50,00 € 

ke 18.00-20.15
13.1. -16.3.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

Opetellaan syväpainografiikan perustekniikat: 
etsaus, akvatinta, kuivaneula. Tehdään värigra-
fiikkaa ja monotypioita. Jokainen työskentelee 
omaan tahtiinsa, omin aihein. Materiaalimaksu 
erikseen.

110481 TEKSTIILIÄ JA TAIDETTA 
 KEHITYSVAMMAISILLE 2

Ja kierrätys jatkuu keväällä, kun tuunaamme 
itse korumme. Ryhmämme kokoontuu maa-
nantaisin joka toinen viikko (parittomat viikot). 
Huom. tuettu kurssihinta on puolet ilmoitetus-
ta eli 20 € ! 

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
39 t, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 19.4.2016  mennessä 

ti 17.00-19.30
to 17.00-19.30
26.4. -7.6.2016 

Enintään  
14 opiskelijaa

110409  KEVÄTKUDONTAA 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.
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Suunnitellaan ja kudotaan keväinen nopeah-
ko kudonnainen esim. matto, kaitaliina, laude-
liina tms. Työt tehdään yksilö- tai yhteisloimissa 
kurssilaisten toiveiden mukaan. Ensimmäinen 
kokoontumiskerta on suunnittelua ja mahdollis-
ten materiaalitilausten tekemistä. Opetuskerto-
jen lisäksi loimen rakentamiseen ja kutomiseen 
on varattava lisäaikaa.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
36 t, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 12.1.2016  mennessä 

ti 17.00-19.15
19.1. -5.4.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

110419 EKOMUOTI

Suunnitellaan ja toteutetaan muodikkaita vaat-
teita ja sisustustekstiilejä vanhoista elämää 
nähneistä vaatteista tai tekstiileistä, kuten mies-
ten puvuista, farkuista, virkatuista pitsiliinoista 
jne. Materiaalipankkina TEXVEX, josta saa ha-
kea tälle kurssille materiaalin ilmaiseksi. Toteu-
tetaan opintoretki TEXVEKSiin erikseen sovittu-
na aikana. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
27 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 26.1.2016  mennessä  

ke 15.00-17.30
3.2. -6.4.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

110422 NEULOSVAATTEIDEN 
 MONET MUODOT

Opetellaan neulosvaatteiden käsittelyä ja sau-
murin monipuolista käyttöä neulosvaatteiden 
ompelussa. Ommellaan paitoja, mekkoja, tuni-
koita, housuja jne. Kokeillaan myös printtejä ja 
pistoja trikoolle ”Alabama stitch” -tyyliin. 

Koulukeskus, Koulutie 1
Tuija Grahn
24 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 12.1.2016  mennessä

ti 17.00-19.15
19.1. -8.3.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

110423 KASSIT, PUSSUKAT JA 
 KUKKAROT   TAMMELA

Kurssilla voi valmistaa erilaisia kasseja. Mate-
riaalit voivat olla esimerkiksi markiisikangasta, 
farkkukangasta tai jotakin kierrätysmateriaalia, 
esimerkiksi vanhoja nahkatakkeja tai farkkuja. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
21 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 15.1.2016  mennessä 

la 10.00-13.15
23.1. -20.2.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

110431  RYIJY OMMELLEN

Tule opettelemaan ryijyn ompelemisen perus-
tekniikka ja valmista pieni ryijy. Materiaalina vil-
lainen ryijylanka tai vaikkapa paperinaru. Kurs-
sipäivät: la 23.1. klo 10.00-13.15., 6.2. klo 
10.00-14.45. (tekstiililuokka 2), 13.2. klo 10.00-
14.45. ja 20.2. klo 10.00-14.00. Ensimmäisellä 
kerralla tehdään materiaalitilaus.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Marjo Ritamäki
21 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 24.3.2016  mennessä

pe 17.00-20.45
la 10.00-15.00
1.4. -9.4.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

110432 NUNO-HUOVUTUS

Nuno-huovutuksessa yhdistetään merinovilla-
kuituja ohueen silkkiin, puuvillaan tai pellavaan 
ja saadaan henkäyksen kevyttä huopaa asus-
teisiin. Merinovillahuovasta (ns. esihuovasta) voi 
huovuttaa vaatetukseen tai sisustukseen so-
pivaa materiaalia, joka on ihoystävällisen peh-
meää, sileää ja notkeaa. Materiaaleja voi ostaa 
opettajalta, tarvittaessa voidaan tehdä yhteinen 

Opiskelu kannattaa aina.
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Opiston kesämökki, 
Opistontie
Karita Stenfors-Selkälä
21 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 11.5.2016  mennessä

ke 18.00-20.15
to-pe 9.00-16.15
18.5. -29.7.2016 

Enintään  
14 opiskelijaa

110437 KASVI- JA SIENIVÄRJÄYS 
 TAMMELA  
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Kurssilla värjätään villalankoja luonnosta ke-
rättävillä kasveilla. Lankatilaukset sekä kasvi-
en keräämisen ohjeet ke 18.5. klo 18.00-20.15. 
Kehräämön tekstiililuokassa 3. Jos olet aiem-
min kerännyt sieniä, värjätään myös niitä. Var-
sinainen värjäys tapahtuu luonnon helmas-
sa opiston kesämökillä Tammelassa Pyhäjär-
ven rannalla 28.-29.7. klo 9.00-16.15. Puumak-
su 5 €. 

Lankavärjäämö, kankaanpainanta, 
2. krs.,Wahreninkatu 13
M-L Kangasniemi-Saari
20 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 11.1.2016  mennessä 

pe 17.00-20.00
la-su 9.00-15.30
22.1. -7.2.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

110435 INDIGOVÄRJÄYS

Värjätään kangasta ja lankaa luonnonindigolla 
kyyppivärjäysmenetelmällä. Kurssilla voi värjätä 
kaikkia luonnonkuitukankaita sekä villa-, silkki- 
ja puuvillalankoja. Opiskellaan indigovärjäyksel-
le tyypillisiä kankaan kuviointimenetelmiä. Tarvi-
keluettelo lähetetään. Kurssipäivät: pe 22.1. klo 
10.00-13.00. la-su 6.-7.2. klo 9.00-15.30.

Rykkeri, Puuvillakatu 4 C 3
Outi Saaristo

24 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 8.1.2016 mennessä 

la 10.00-16.00
su 10.00-16.00

16.1.-24.1.2016 
Enintään  

10 opiskelijaa

110434 LUOVASTI LAAKAPAINOA
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Kurssilla tutustutaan kankaanpainannan laaka-
painotekniikkaan käsiteollisessa metritavara-
tuotannossa. Kurssilla valmistetaan avoseulaa 
käyttäen uniikki sisustus- tai vaatetuskangas. 
Työskentely tapahtuu ohjatusti ryhmätyösken-
telynä 20 metriä pitkällä painopöydällä ja sen 
oheisvälineistöllä työtila Rykkerissä Kutomoalu-
eella, Puuvillakatu 4 C 3. Materiaalit voi ostaa 
kurssilta. Lisätiedot tarv. opettajalta. Kurssipäi-
vät: la-su 16.-17.1. ja 23.-24.1. klo 10.00-16.00. 

materiaalitilaus. Kurssi sopii huovutusta aiem-
min kokeilleille. Kurssi järjestetään yhteistyös-
sä Vanajaveden Opiston kanssa. Tarvikelista lä-
hetetään. Kurssipäivät: pe 1.4. ja 8.4. klo 17.00-
20.45, la 2.4. ja 9.4. klo 10.00-15.00. 
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Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.,
 Wahreninkatu 13
Jonna Oksanen
18 t, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 25.3.2016  mennessä 

pe 17.00-20.15
la-su 10.00-15.45

1.4. -3.4.2016 
Enintään 

12 opiskelijaa

110446 KESÄSANDAALIT 
 OMAN MALLIN MUKAAN

Kurssilla suunnittelemme, kaavoitamme sekä 
toteutamme omaan jalkaan sopivat kesäsan-
daalit. Sandaalit valmistamme parkkinahas-
ta käsin ompelemalla. Kurssi soveltuu myös 
vasta-alkajille. Kurssipäivät: pe 1.4. klo 17.00-
20.15, suunnittelu ja kaavoitus, la 2.4. klo 
10.00-15.45 nahan leikkaus, värjäys ja ompe-
lun aloittaminen, su 3.4. klo 10.00-15.45 ompe-
lu, viimeistely ja rasvaus. Materiaalit (30-40 €) 
maksetaan opettajalle ensimmäisellä kerralla. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Titi Lillqvist
8 t, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 25.2.2016  mennessä 

to 18.00-19.00
la 10.00-15.45

3.3. -12.3.2016 
Enintään  

12 opiskelijaa

110448 MORONTOSSUT

Morontossu on kangassuikaleista lestin pääl-
le punottu tuohivirsumainen tossu, forssalainen 
erikoisuus. Kurssilla tutustutaan lyhyesti mo-
rontossun forssalaiseen historiaan ja tehdään 
tossupari aikuisen tai lapsen koossa. Ennakko-
kokoontumisessa to 3.3. klo 18.00-19.00 (muo-
toiluluokka) jaetaan lestikoot ja sovitaan materi-
aaleista. Materiaalimaksu on n. 10 € koosta riip-
puen.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Terhi Sipiläinen
20 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 26.2.2016  mennessä

la 10.00-14.15
12.3. -9.4.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

110449 HELMITYÖT

Tehdään helmipujottelutöitä pienillä helmillä 
esim. rintakoruja, korvakoruja tai erilaisia kau-
la- ja rannekoruja ohueen metallilankaan. Voit 
myös tehdä nukkekotiin kattokruunun pienistä 
helmistä. Voit tuoda mukanasi omia tarvikkeita 
tai opettajalta voi ostaa. Jos sinulla on pyöreä-
päiset korupihdit, ota mukaan. Kurssipäivät: la 
12. ja 19.3., 2. ja 9.4. 

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET

Keskuskoulu, Koulukatu 5-7
Juha Oja
40 t, Kurssimaksu 64,00 € 
Ilmoittautuminen 9.2.2016  mennessä 

ti 17.30-20.30
16.2.-26.4.2016 

Enintään 
16 opiskelijaa

110453 TEHDÄÄN MÄKIAUTO

Tehdään vanha kunnon mäkiauto ja huristellaan 
sillä kurssin päätteeksi pitkin mäkiä ja mantuja. 
Opettaja neuvoo ja opastaa tarvittaessa. Kou-
lun koneet ja laitteet ovat käytettävissä. Omat 
aihiot ja materiaalit. Voidaan tehdä yhteishan-
kintojakin.

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Sirpa Eloranta
14 t, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 12.1.2016  mennessä

la 10.00-16.00
su 10.00-16.00

23.1.-24.1.2016 
Enintään  

12 opiskelijaa

110466 MUNANKUORIMOSAIIKKI

Kurssilla tutustutaan munankuorimosaiikin eri 
tekniikoihin ja käyttötapoihin. Kurssin aikana 
valmistetaan erilaisia esineitä munankuorimosa-
iikkia käyttäen. 

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Kemppi Minna ja Jonna Oksanen
15 t, Kurssimaksu 50,00 € 

ke 17.30-20.00
la 10.00-17.00

4.4. -18.4.2016 
Enintään  

12 opiskelijaa

110473 RAKU 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Kurssilla valmistetaan karkeasta kivitavarasa-
vesta vapaavalintaisia keramiikkaesineitä. raku-
polttoon sopivia keraamisia esineitä tai veistok-
sia, jotka ensin raakapoltetaan ja sitten lasite-
taan. Polttopäivä la 23.4. klo 10-17.
Huom! Päivämäärät muuttuneet. 

Ilmoittaudu heti osoitteessa
https://www.opistopalvelut.fi/wahren/
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Kuhalan koulu, 
Opintie 4
Markku Kuittinen
32 t, Kurssimaksu 50,00 € 

pe 17.00-20.00
la-su 10.00-16.00

19.3. -8.4.2016 
Enintään 

10 opiskelijaa

110474 RUMPUKURSSI

Kurssilla tehdään perinteinen lapinrumpu tai 
shamaanirumpu. Rummun kehä taivutetaan 
höyryttämällä ja valmistetaan koivusta tai män-
nystä. Rumpukalvona käytetään poronnahkaa, 
minkä jokainen värjää tai käsittelee omalla ta-
vallaan. Kurssi toteutetaan kahtena viikonlop-
puna niin että ensimmäisenä la-su suunnitel-
laan rumpu ja tehdään kehälista ja toisena pe-
la-su värjätään ja pingoitetaan nahka, tehdään 
rumpukapula sekä soitetaan rumpua. Materiaa-
limaksu erikseen 85 €. 

LIIKUNTA JA TANSSI

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Tarja Lindqvist
12 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 5.1.2016  mennessä 

ti 15.00-15.45
12.1. -5.4.2016 

Enintään
 50 opiskelijaa

830110 VARTTUNEIDEN LIIKUNTA

Kurssin tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitämi-
nen. Sopii kaikenikäisille, jotka eivät halua ”hiki-
jumppaa”!

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2016  mennessä

to 17.15-18.00
14.1. -7.4.2016 

Enintään
40 opiskelijaa

830111 PERUSJUMPPA

Perusjumppaa ilman hyppyjä ja vaikeita sarjoja. 
Sopii aloittelijoille tai kevyemmän jumpan ystä-
ville. Ota omat puolen kilon käsipainot mukaan. 

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2016  mennessä

to 18.00-18.45
14.1. -7.4.2016 

Enintään
40 opiskelijaa

830112 TEHOJUMPPA

Reipasta perusjumppaa sisältäen lämmittelyn, 
lihaskunto-osuuden ja venyttelyn. Helpot liike-
sarjat. Sopii kaikenikäisille. Ota omat 0,5-1 ki-
lon painot mukaan. 

Vieremän koulu, Nokantie 2
Kaarina Tammi
12 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 4.1.2016  mennessä 

ma 20.00-20.45
11.1. -4.4.2016 

Enintään
50 opiskelijaa

830113 VIEREMÄN TEHOJUMPPA

Reipasta perusjumppaa sisältäen lämmittelyn, 
lihaskunto-osuuden ja venyttelyn. Helpot liike-
sarjat. Sopii kaikenikäisille. Ota omat 0,5-1 ki-
lon painot mukaan. 

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 6.1.2016  mennessä 

ke 17.30-18.15
13.1. -6.4.2016 

Enintään
20 opiskelijaa

830114 LASTEN TANSSIKURSSI  9-12 v

Kurssilla tutustutaan eri tanssilajeihin, kuten 
hiphop, disko ja mambo. Tehdään yksinkertai-
sia koreografioita erilaisiin musiikkeihin. Mu-
kaan tarvitset vesipullon, rennot vaatteet sekä 
halutessasi sisätossut tai -kengät. 

Viihdeuimala Vesihelmi, 
Et. Puistokatu 2
Reija Palttala
20 t, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 4.1.2016  mennessä 

ma 17.00-18.30
11.1. -21.3.2016 

Enintään
36 opiskelijaa

830115 ITÄMAINEN TANSSI

Tule nauttimaan kehosi liikkeistä ja aistivoimai-
sen musiikin rytmeistä. Harjoittelemme itämai-
sen tanssin perustekniikkaa, vahvistamme ke-
hon syviä lihasryhmiä ja yleistä liikkuvuutta. 
Tunnit sopivat sekä aloitteleville että tanssia jo 
jonkin verran harrastaneille. 

Viihdeuimala Vesihelmi, 
Et. Puistokatu 2
Ulla Leino
12 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 6.1.2016  mennessä

ke 17.00-17.45
13.1. -6.4.2016 

Enintään
20 opiskelijaa

830116 KUNTORIVITANSSI 
 (KESKI- JA JATKOTASO)

Kuntorivitanssi on yhdistelmä kuntotanssia ja 
rivitanssia. Helpot ja hieman haastavammat-

www.forssa.fi/wahrenopisto
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Kurssilla jatketaan eri tanssilajeihin tutustumis-
ta. Kevään aikana tanssitaan mm. erilaisia dis-
ko- ja showtansseja sekä rivitanssia. Tunnil-
la leikitään myös liikunnallisia leikkejä. Mukaan 
tarvitset vesipullon, rennot vaatteet ja halutes-
sasi sisätossut. 

TERVEYS

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Vasistha
20 t, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 4.1.2016  mennessä

ma 18.00-19.30
11.1. -21.3.2016 

Enintään
30 opiskelijaa

830203 JOOGAA JOOHAN!

Arjen auvoon aikoville; kyltymättömän kyseen-
alaistamisen kelpuuttajille; hulppean hengityk-
sen halajaville; ehkä kangistuneen kehon kirpai-
semille; mielen metkujen maanittelijoille; höve-
lin hoksauksen henkilöille; mutta uneliaan urpu-
tuksen uuvuttamille myös; ja vaikka mitä; kel-

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Petteri Olkkonen
30 t, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 13.1.2016 mennessä 

ke 17.00-19.30
20.1. -30.3.2016 

Enintään  
30 opiskelijaa

009803 SAARISTOLAIVURI

Saaristomerenkulun kurssi on Suomen Navi-
gaatioliiton koulutusportaan ensimmäinen aste 
ja se keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesi-
liikennesäädöksiin. Näiden jokaisen merenkul-
kijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta 
pienveneilijän toimintaan vesillä. Kurssilla har-
joitellaan myös paikanmääritystä merikartalla. 
Kurssin jälkeen on mahdollista osallistua Saa-
ristomerenkulun tutkintoon huhtikuussa. 

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Sirpa Kotilainen
20 t, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 8.1.2016  mennessä 

la 11.00-14.00
30.1. -9.4.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

009809 ASTROLOGIA ITSETUNTEMUKSEN
 VÄLINEENÄ

Astrologia toimii hyvänä välineenä itsetunte-
mukseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Tutus-
tutaan tähtikarttaan aivan alusta. Muistiinpa-
novälineet mukaan! Kurssin sisältö: kartan ra-
kenne, symbolit,- tähtimerkit ja planeetat,- laa-
dut ja elementit, huoneet ja aspektit. Kurssin 
kokoontumiset 30.1.,20.2.,19.3.,9.4., ja 7.5. 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Heikki Jokinen
8 t, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 11.1.2016  mennessä 

ti 17.30-19.00
19.1. -15.3.2016 

Enintään 
 35 opiskelijaa

130102 ANTIIKIN ROOMA -LUENTOSARJA

Tutustumme antiikin historiaan etruskiajasta 
Rooman keisariajan loppuun, kulttuurin eri osa-
alueisiin arkkitehtuurista ja kuvanveistosta so-
dankäyntiin ja latinan kieleen. Käytämme luen-
noitsijan työryhmänsä kanssa kirjoittamaa säh-
köistä oppikirjaa/opaskirjaa ”Opas antiikin Roo-
maan”. Tutustumme myös antiikin Rooman ja 
barokkiajan Rooman kohteisiin. Huom. luennoil-
le voi osallistua, vaikka ei osallistuisikaan em. 
matkalle. Luennot joka toinen viikko (parittomat 
viikot, ei kuitenkaan talvilomalla viikolla 9).

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Osmo Mansukoski
12 t, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 3.1.2016  mennessä

Joka toinen viikko  
ma 17.30-19.00

11.1. -21.3.2016 
Enintään  

25 opiskelijaa

130401 MITÄ MIELTÄ OLET...

Tule keskustelemaan elämän suurista ja pienis-
tä kysymyksistä. Löydä sisäinen filosofisi! Aihe-
piirit vaihtelevat osanottajien mielenkiinnon ja 
ehdotusten perusteella. Mahdollisia lähtökohtia 
voisivat olla esim. sota ja rauha, uskonnot, tie-
toyhteiskunta, taide... Huom. ryhmä kokoontuu 
kevään aikana joka toinen maanantai (parilliset 
viikot), yhteensä 6 kertaa. 

Forssan ammatti-instituutti, 
Saksankatu 27
Markus Saarinen
3 t, Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 3.1.2016  mennessä

ma 17.30-20.00
18.1.2016 

Enintään  
20 opiskelijaa

510102 AUTOILUN ABC 2

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 6.1.2016  mennessä 

ke 16.30-17.15
13.1. -6.4.2016 

Enintään
20 opiskelijaa

830117 LASTEN TANSSIKURSSI  6-8 v 
 JATKO

kin koreografiat perustuvat rivitanssiaskelei-
hin muodostaen lopulta kokonaisen tanssiko-
reografian. Tunti koostuu lämmittelystä, pienis-
tä koreografioista, jäähdyttelystä ja venyttelys-
tä. Mukaan tarvitset vesipullon ja pikkupyyh-
keen, jalkaan tanssitossut tms. ja päälle rennot 
liikuntaan sopivat vaatteet. Sopii perusaskeleet 
osaaville.
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Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Tarja Siuvatti
3 t, Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 26.2.2016  mennessä 

la 10.00-12.15
12.3.2016 

Enintään  
25 opiskelijaa

830204 METSÄSTÄ ON MONEKSI

Metsä on nyt ”in”. Tule kuulemaan metsän ter-
veysvaikutuksista, mitä kaikkea metsästä voi 
saada (sienet, marjat, yrtit, askartelumateriaa-
lit ym.), mihin kaikkeen metsässä voi syventyä, 
miten lisätä kiinnostusta metsässä liikkumiseen 
ja miten tehdä siitä koko perheen harrastus tai 
vaikka oppimispaikka lapsillle. Mitä on vastuul-
linen metsässä liikkuminen ja millaisia ovat jo-
kamiehenoikeudet. Mm. näistä asioista kertoo 
metsäkirjankin tehnyt luennoitsija. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Tarja Siuvatti
2 t, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 26.2.2016  mennessä 

la 12.30-14.00
12.3.2016 

Enintään  
25 opiskelijaa

999906 SÄHKÖN KÄYTTÖ KOTONA

Hyödyllistä perustietoa sähköstä ja valaistuk-
sesta itse kullekin. Käydään läpi sähkön käyttä-
jän perussäännöt, erilaiset valolähteet, led-lam-
put, säästölamput ym., erilaiset pistorasiat ja 
laitteiden merkinnät sekä sähkölaitteiden huolto 
ja kunnossapito. Käsitellään myös sähkön vaa-
roja ja sähkövahinkoja sekä miten toimia säh-
köiskun sattuessa. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Tapio Haavisto
12 t, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen 6.3.2016  mennessä 

la 9.15-15.00
su 9.00-15.00

12.3. -13.3.2016 
Enintään  

30 opiskelijaa

999907 SÄÄSTÄJÄ - SIJOITTAJAN KURSSI

Kurssiohjelma: 
Lauantaina 12.3. 
1. Sijoittamisen perusteet klo 9.15 
2. Rahastosijoittamisen pikakurssi klo 9.45 
3. Rahastosijoittamisen pikakurssi klo 10.15 
4. Rahastosijoittamisen pikakurssi klo 11.15 
Lounastauko 45 min. klo 11.45 – 12.30 
5. Tunnusluvut, osakkeet klo 12.30 
6. Markkinakatsaus ja markkinanäkemyksen 
muodostaminen klo 14.00 – 15.00 
Sunnuntaina 13.3. 
7. Osakkeiden valinta yritysten tulosseurannan 
avulla klo 9.00 
8. Tekninen analyysi ja sen soveltaminen klo 
11.00 
9. Allokaatio eli sijoitusten kohdentaminen (si-
joittajaprofiiliharjoitus) klo 11.30 
Lounastauko 45 min. klo 11.45 – 12.30 
10. Kaupankäynti osakkeilla klo 12.30 
11. Korkosijoittaminen, yrityslainat esimerkkei-
nä klo 13.30 
12. Sijoittaminen käytännössä klo 14.15 
13. Tietoisku sijoituspalveluista SIOP Oy klo 
14.30 (opetustuotteet, sijoitusneuvonta, sijoi-
tusvinkit, yritysanalyysit) 
14. Kurssipalaute ja loppukeskustelu klo 14.45 
– 15.00 

Verkkokurssi
Mika Pelvola, 
14 t, 25 €

GOOGLEN MONET MAHDOLLISUUDET
- VERKKOKURSSI

Tutustutaan Googlen monipuolisiin palveluihin 
(pilviympäristö Google Drive, pikaviestin Han-
gouts ja monet muut). 
Google mahdollistaa esim. pienyrittäjille tai ko-
tikäyttäjälle kokonaisen toimistoympäristön ra-
kentamisen pilveen. Kurssi toteutetaan verkko-
pohjaisesti Moodle-alustalla. Kurssisivulle vii-
koittain aukeava uusi moduuli sisältää oppi-
materiaalia video- ja tekstimuodossa. Moduulit 
päättyvät tehtävien palautukseen, joita kurssin 
opettaja arvioi ja kommentoi. 
Kurssi sisältää myös kaksi verkkoseminaaria, 
joiden aikana kurssilaiset voivat olla yhteydessä 
opettajaan. Kurssilaisten on hyvä varata opis-
keluun aikaa n. 3 tuntia/moduuli. 
Ilmoittautuminen suoraan Vanajaveden Opis-
tolle: netissä https://www.opistopalvelut.fi/va-
najavesi/ tai puhelimitse puh. 03 621 2572) 
21.12. saakka ja alkaen 4.1. ma-to klo 10–16 
(11.1.-28.2. ma-pe klo 10–18).

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Eira Rosenberg
3 t, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 4.3.2016  mennessä 

la 10.00-12.30
19.3.2016 

Enintään  
25 opiskelijaa

710101 OTTAISINKO PARI KANAA?

Miten tulla kanapiiaksi kolmessa tunnissa? Vih-
jeitä ja neuvoja pienkanalaa harkitseville. Voiko 
kanoja pitää kaupungissa? Voisiko kanoja ottaa 
vain kesäksi? Tervetuloa kuulemaan lisää maa-
lais- ja citykanoista! 

Tällä kerralla aiheina mm. talviajo ja toiminta 
ongelmatilanteissa. Toiveita ja kysymyksiä voi 
lähettää jälleen etukäteen opiston toimistoon, 
viim. 15.12.2015. 

www.forssa.fi/wahrenopisto



http://www.faktia.fi
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Jos mikkään kurssi ei meinaa soppii, niin kerro meitille, mitä halluut oppii!
wahrenopisto@forssa.fi

Mistä on Wahren-opiston kurssit tehty? 

&

Oppimisen
ilosta...

Laulamisen 
riemusta...

Taiteen 
luomisesta...

Kauniista 
käsitöistä...

Tietsikan 
taitamisesta...

Kielten 
kantojen 
kirvoituksesta...

Hauskoista
hetkistä ja 
retkistä...

Kaikesta 
kivasta... 

Hyvästä 
seurasta!


