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



http://www.suomalainen.com
http://www.fore24.fi
https://www.timanttiset.fi/fi/Myym%C3%A4l%C3%A4t/Kello-Nystr%C3%B6m-Oy
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WAHREN-OPISTO
Syysloma 12.–18.10.2015 (vko 42)
Talviloma 29.2.–6.3.2016 (vko 9)

Näyttelytila Vinkkeli, Wahreninkatu 4
Taideaineiden tapahtumaviikko
11.-17.4.2016 
Käsityönäyttely 18.–20.4.2016 
(Forssa ja  Tammela)

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
Blogi: www.wahrenopisto.blogspot.com
Olemme myös Facebookissa.

Wahren-opisto 2015–2016 ja 
Jokiläänin kansalaisopisto 2015–2016

Kustantajat  Wahren-opisto ja
   Jokiläänin kansalaisopisto
Kannen kuva Kari Simonen
Taitto   MPT-palvelut Ky
Painopaikka  Forssa Print 2015

TOIMINTA-AJATUS 
Wahren-opisto on kansalaisopisto, jos-
sa on mahdollista kehittää ja ylläpitää 
tietoja ja taitoja ja kokeilla uusia asioi-
ta sekä kohdata ihmisiä. Toiminta tähtää 
henkiseen hyvinvointiin ja elinikäiseen 
oppimiseen.
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Toimipaikat:

FORSSA
Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, 29, 
46, 30100 Forssa
Forssan työväentalo, Kauppakatu 17, 30100 Fors-
sa
Forssan yhteislyseo, Lyseokatu 2, 30100 Forssa
Heikan koulu, Saksankatu 23, 30100 Forssa
Kaupunginkirjasto, Wahreninkatu 4, 30100 Forssa
Kehräämö, Wahreninkatu 11 A, B ja C, 
30100 Forssa
Keskuskoulu, Koulukatu 5-7, 30100 Forssa
Koijärven koulu - päiväkoti, Pukkilantie 131, 
31130 Koijärvi
Lankavärjäämö, Wahreninkatu 13, 30100 Forssa
Nuorten työpaja, Wahreninkatu 11 H, 30100 Forssa
Palvelukeskus Rimpikoto, Saksankuja 11-13, 
30100 Forssa
Palvelukeskus Tyykihovi, Eteläinen Puistokatu 4, 
30420 Forssa
Rykkeri, Puuvillakatu 4 C 3, 30100 Forssa 
Teatteritalo, Torikatu 8, 30100 Forssa
Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4, 30100 Forssa 
Vieremän koulu, Nokantie 2, 30100 Forssa
Viihdeuimala Vesihelmi, Eteläinen puistokatu 2, 
30420 Forssa 

TAMMELA
FAI/vanha paja, Norrintie 4, 31300 Tammela
Kaukjärven koulu, Kuumakuja 60, 30100 Forssa
Koulukeskus, Koulutie 1, 31300 Tammela
Manttaali, Forssantie 136, 31300 Tammela
Portaan koulu, Suomaantie 8, 31340 Porras
Susikkaan kylätalo, Susikkaantie 604, 
31230 Susikas
Teuron koulu, Teurontie 463, 31250 Teuro
Teuron-Kuuslammin monitoimihalli, Ojajärventie 
131, 31250 Teuro
Valkeaniemen pirtti, Valkeaniementie 1, 
30100 Forssa

http://www.forssanautokoulu.fi
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Rehtori Jukka Nummelin, 
YTM, sosionomi
(03) 4141 5391, 050-313 2107, 
jukka.nummelin@forssa.fi

Toimistosihteeri Arja Latvala
(03) 414 15390,
arja.latvala@forssa.fi

Kielet
Leni Huuhtanen, FM
(03) 4141 5389, 040-759 6380, 
leni.huuhtanen@forssa.fi
(Kirsi Vikman vuorotteluvapaalla 
1.8.2015 - 25.7.2016)

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

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

Musiikki 
Natalia Maltizova, 
musiikin kandidaatti
(03) 433 4955, 050-430 1312, 
natalia.maltizova@forssa.fi

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

Tammelan yhdyshenkilö
Mari Haapanen, 
sivistystoimenjohtaja
(03) 412 0400, 050-339 3675, 
mari.haapanen@tammela.fi

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan 
kurssimaksun. Lasku tulee postitse 
kotiosoitteeseesi. Maksamatta jäänyt lasku 
siirretään perintään.

Ilmoittautua voi to 20.8. klo 15 alk.

1) Internetissä jatkuvasti osoitteessa: 
https://www.opistopalvelut.fi/wahren/
Saat heti tiedon siitä, oletko päässyt kurssille. 
Jos valitset useamman kurssin, valitse pika- 
haulla ensin kaikki haluamasi kurssit ja anna 
henkilötietosi vasta ihan lopuksi. Kannattaa il-
moittautua myös varasijalle, koska se antaa 
opistolle tärkeää tietoa kurssin tarpeellisuu- 
desta. 
Jos haluat maksaa aktiivimaksun, valitse 
haluamiesi kurssien lisäksi kurssiksi numero 
009800 ”aktiivimaksu” tai ilmoita siitä erik- 
seen opiston toimistoon 30.9. mennessä.

2) opiston Tekstiililuokka 3:ssa
Kehräämö, Wahreninkatu 11, A-rappu, 1. krs.
to 20.8. klo 15.00–17.00. 
Teemme sen puolestasi!

PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA

3) puhelimitse numeroon (03) 4141 5390 
klo 15.00– Huom. Pe 21.8. alkaen puhelimitse  
tai suoraan ryhmissä, jos niissä vielä on tilaa. 
Maaseudulla kokoontuviin ryhmiin voi ilmoittau-
tua myös ensimmäisillä kokoontumiskerroilla.

KÄSITYÖKURSSIMARKKINAT ke 19.8. klo 16.00-18.00
Kehräämön tekstiililuokka 3, Wahreninkatu 11 A/B

Tekeekö mielesi tehdä käsitöitä? Mitähän opiston kursseilla tehdään? Mitä tarvitaan kurssille 
mukaan? Tervetuloa tutustumaan opiston käsityökursseihin. Paikalla on innokkaita opettajia esit-
telemässä kurssejaan ja vastaamassa kysymyksiin.

ILMOITTAUTUMINEN alkaa to 20.8.2015 klo 15.00–17.00

Huom. Sähköpostilla  ei voi ilmoittautua! 

Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä tietoa kurssin 
alkamisesta, joten merkitse itsellesi muistiin, mil-
le kurssille olet ilmoittautunut, myös ajat ja pai-
kat. Kurssilaisille ilmoitetaan ainoastaan siinä ta-
pauksessa, että kurssi peruuntuu liian pienen 
osallistujamäärän vuoksi tai opiskelija saa pai-
kan varasijalta.
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Ilmoittautumisen peruutus
Jos et voi osallistua kurssille, muista peruuttaa 
se viimeistään viimeiseen ilmoittautumispäivään 
mennessä. Myöhemmin kurssin peruminen ei ole 
enää mahdollista. Kurssille saapumatta tai kurssi-
maksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus! 
Huom. peruutus on aina tehtävä opiston toimis-
toon, ei kurssin opettajalle! 

Opetustunnin pituus
Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Kurssin 
kohdalla tuntimäärä on merkitty t-kirjaimella. 
Esim. 20 t sl (syyslukukausi), 20 t kl (kevätluku-
kausi).

Kurssimaksut 
● jos aiot opiskella useilla kursseilla, voit valita ak-
tiivimaksun 160 €. Aktiivimaksuun sisältyy kaik-
ki muut paitsi avoin yliopisto-opetus ja taiteen pe-
rusopetus sekä jotkut ohjelmassa erikseen maini-
tut kurssit. 

Huom. Aktiivimaksulla voi osallistua enintään 5 
kurssille/lukuvuosi. Aktiivimaksun maksanut jou-
tuu lisäksi maksamaan koko kurssimaksun, mikä-
li hän jättää tulematta jollekin ilmoittautumalleen 
kurssille
● kaikki maksut peritään yhdessä erässä
● oppikirjat ja muut työtarvikkeet opiskelija kus-
tantaa itse 
● keväällä aloittava maksaa vain kevään osuuden 
kurssimaksusta (paikkaa ei voi varata syksyllä)
● lasku voidaan lähettää jo ennen kurssin alkua, 
kun kurssin toteutuminen on varmistunut.
● Kurssimaksua ei palauteta.

Opintosetelialennus

Työttömät ja maahanmuuttajat saavat 50 % 
alennuksen kurssimaksusta. Alennusta ei kui-
tenkaan saa aktiivimaksuista, luentomaksuista, 
avoimen yliopiston kursseista eikä taiteen pe-
rusopetuksesta. Alennus rahoitetaan Opetus-
hallituksen myöntämän opintoseteliavustuksen 
turvin.
Saadaksesi em. alennuksen:
Ilmoittaudu kurssille. Valitse lisäksi opintosete-
lialennus (009820).
Opisto pidättää itselleen oikeuden tarkistaa kel-
poisuutesi alennukseen. Mahdollinen alennus 
huomioidaan saamassasi kurssilaskussa. Opis-
to pidättää itselleen oikeuden keskeyttää avus-
tuksen jakamisen, kun ko. raha on käytetty. 

Todistukset
Mikäli opiskelija haluaa opiskelustaan kuluvan 
lukuvuoden todistuksen, se maksaa 10 €/todis-
tus. 

Vakuutusturva
Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan. Suosittelemme 
vapaa-ajanvakuutuksen ottamista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

RETKIÄ

009813 Suomen Kädentaidot -messuille
Tampereelle su 15.11.2015. Suomen Kädentai-
dot viettävät 20-vuotisjuhlia. Tarjolla paljon uusia 
materiaaleja, tuotteita, ideoita, palveluja, näytte-
lyitä, työpajoja, muotinäytöksiä, esityksiä sekä 
huippuesiintyjiä! Ryhmälippu 10 €, lisäksi bussi-
osuus n. 10-15 € edestakaisesta matkasta. Läh-
tö Forssan torin tilausajolaiturista klo 9. Maksut 
kerätään autossa. 
Varaa paikkasi netissä https://www.opistopalve-
lut.fi/wahren tai soita toimistoomme p. 03-4141 
5390. Merkkaathan retken ajankohdan myös it-
sellesi muistiin, sillä mitään erillistä ilmoitusta ei 
enää tule! 
Jos Sinulle myöhemmin tulee este, ilmoitathan 
siitä opiston toimistoon, kiitos! Peruuttamatta 
jääneistä paikoista veloitamme bussimatkan hin-
nan.

Lahjakortti
Voit antaa kurssin myös lahjaksi. Lahjakortti os-
tetaan opiston toimistosta.

FORSSAN KANSALAISOPISTON 
OPISTOLAISKUNTA RY

Opistolaiskunnan jäseneksi voi liittyä sa-
malla kun ilmoittautuu kursseille. 

Valitse netissä numero 009810 
tai kerro asiasta puhelinilmoittautumisen yh-
teydessä. Jäsenyys on maksuton. 
Toiminnasta lisätietoa osoitteesta
www.forssa.fi/wahren-opisto > opistolais-
kunta tai Seutu-Sanomien Seurat ja yhdis-
tykset -palstalta. 
Sähköpostiosoite: 
wopistolaiskunta@wippies.fi

Opiston mökki sijaitsee Tammelassa Opis-
tontiellä, kauniilla paikalla Pyhäjärven ran-
nalla. Mökkiä ja/tai sen saunaa voi vuokra-
ta erilaisiin tilaisuuksiin, esim. perhejuhliin. 
Toimintakausi kesäkuun alusta elokuun lop-
puun. Tiedustelut ja varaukset puheenjohta-
ja Maija Sulanto 050-3737 275.
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HUOMIO! 
Ennen kuin käännät sivua, niin tiedoksesi, että 
kaikkia kevään 2016 kursseja ei ole tässä esit-
teessä mainittu, sillä julkaisemme ja jaamme ko-
titalouksiin kevään kurssiesitteen joulukuussa ja 
siinä on sekä uudet että tästä puuttuvat kevään 
kurssit. 

Tarkkaile siis postiasi! 

LAKE-HANKETOIMINTAA

Wahren-opiston ja Jokiläänin kansalaisopiston 
yhteinen LAKE2015-hanke on jatkoa 2013 ja 
2014 alkaneille opetushallituksen rahoittamien 
laadun ja toiminnan kehittämishankkeiden sarjal-
le. Hankkeiden tavoitteina on luoda opistoille pa-
remmat edellytykset tulevaisuuden uusien haas-
teiden kohtaamiseen. 

Uusin hanke sai otsikokseen ”Opetuksen ny-
kyaikaiset menetelmät opistotoiminnassa”, mikä 
viittaa opetushallituksen asettamaan tavoiteryh-
mään, joka on pedagoginen kehittäminen. Hank-
keen tavoitteena on oppilaitosten pedagogisen 
toiminnan kehittäminen vastaamaan nykypäi-
vän oppimisvaateisiin ja opetuksen teknologisiin 
haasteisiin. Tarkoituksena on hyödyntää edellis-

ten LAKE-hankkeiden aikana luotuja malleja ja 
välineitä opetuksen kehittämisessä ja itse ope-
tuksessa. Näiden myötä henkilöstön osaamis-
pääoma lisääntyy.

Hankkeen aikana edistetään opistojen säh-
köisten medioiden hyödyntämistä pedagogises-
ti sekä viestinnässä että opetustyössä. Toimin-
tana se tarkoittaa esimerkiksi oppimisalustojen 
kartoittamista, valintaa ja mahdollista käyttöön-
ottoa, joka mahdollistaisi oppilaitoksia osallista-
maan opistoyhteisön jäseniä yhteiseen tekemi-
seen ajanmukaisilla välineillä ja menetelmillä. 

Koska kansalaisopistojen toiminta pohjautuu 
pitkälti perinteisiin opetusmenetelmiin, niin hank-
keessa pyritään löytämään uusia pedagogisia 
malleja ja toimintatapoja, jotka perustuvat uuden 
teknologian antamiin mahdollisuuksiin kokonais-
toiminnan kehittämisessä.

Opistot toteuttavat hankkeessa suunnittelun, 
henkilöstön ja opiskelijoiden osallistamisen omi-
en kehittämisohjelmiensa mukaan. Ratkaisevas-
sa roolissa ovat mobiiliteknologiat ja tietotekniset 
ratkaisut.

Opistojen vuorovaikutteisuuden edelleen kas-
vaessa hankkeen aikana, opistojen näkyvyys ja 
vetovoimaisuus kasvavat tuoden mukanaan li-
sää opiskelijoita ja kehittyvää kurssitarjontaa. 

http://www.greenwhale.fi
http://www.salonace.fi
http://www.mptpalvelut.fi
http://www.lhj.fi
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009800 AKTIIVIMAKSU (160 €)
Jos aiot opiskella useilla kursseilla, sinun kan-
nattaa valita aktiivimaksu 30.9.2015 mennessä. 
Aktiivimaksuun sisältyy kaikki muut paitsi avoin 
yliopisto-opetus, taiteen perusopetus sekä jotkut 
ohjelmassa erikseen mainitut kurssit. Aktiivimak-
sun maksanut joutuu lisäksi maksamaan koko 
kurssimaksun, jos hän jättää tulematta jollekin il-
moittautumalleen kurssille.

009820 OPINTOSETELIALENNUS
Valitse haluamasi kurssi + tämä alennus. Työttö-
mät ja maahanmuuttajat saavat 50 %:n alennuk-
sen.

TAITEEN PERUSOPETUS

Ei sisälly aktiivimaksuun.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toi-
selle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka 
perustuu lakiin ja asetuksiin. Opetus antaa opis-
kelijalle valmiuksia itsensä ilmaisuun ja kehittä-
miseen, sopii täydennyskoulutukseksi sekä an-
taa mahdollisuuden hakeutua alan ammatilli-
seen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetus 
noudattaa vapaan sivistystyön lautakunnan hy-
väksymiä opetussuunnitelmia, jotka pohjautu-
vat Opetushallituksen päättämiin opetussuunni-
telman perusteisiin. Wahren-opistossa lapsille ja 
nuorille järjestetään taiteen perusopetusta ylei-
sen oppimäärän mukaan käsityössä ja teatteri-
taiteessa, aikuisille käsityössä.

Pieni Teatterikoulu toteuttaa lasten ja nuorten 
teatteritaiteen perusopintoja, jossa on valtakun-
nallinen opetussuunnitelma. Opinnot kestävät 

PIENI TEATTERIKOULU

AVOIN YLIOPISTO 

120314  ENGLANNIN TEKSTIN 
 YMMÄRTÄMINEN  4 op

Kehräämö, A–rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Nina Wessman
 

pe 16.30-19.45
la 10.00-15.10

4.9.-31.10.2015 
Enintään 20 opiskelijaa

Kaikille englannin kielen taidon kehittämisestä 
kiinnostuneille, joilla on pohjatietoina esim. luki-
on englannin opinnot tai vastaavat tiedot. Kielen 
lisäksi lukutekniikkaa ja akateemisen esitystavan 
lukustrategioita. Pääpaino juuri lukutekniikassa 
ja sanastossa. Opintojen tarkoituksena on hel-
pottaa englanninkielisten oppikirjojen lukemista 
ja antaa valmiuksia jatkuvaan tiedonhankintaan 
ammatissa toimiessa. Opinnot suoritetaan Turun 
yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. Ryhmä 
kokoontuu viitenä viikonloppuna syys-lokakuus-
sa. Kurssimaksu 120 €. Tied. ja ilm. viim. 25.8. 
Hämeen kesäyliopistoon, ei siis ilmoittautumista 
Wahren-opistoon.

120315 ENGLISH COMMUNICATION
 SKILLS   2 op

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 

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 kie-
len suullisen taidon kehittämisestä kiinnostuneil-

Kaikkien avoimen yliopiston kurssien tieduste-
lut ja ilmoittautumiset Hämeen kesäyliopistoon, 
p. 050-5502 170 tai kesayliopisto@hame.fi tai 
www.hameenkesayliopisto.fi 

610101 GERONTOLOGIAN PERUSOPINNOT
 25 op

Forssan yhteislyseo, 3. krs.,
Lyseokatu 2

ti 17.00-19.30
8.9.-18.5.2016 

Enintään 15 opiskelijaa

Gerontologian opinnot järjestetään avoimena yli-
opisto-opetuksena, ja opintoihin voivat osallis-
tua kaikki ikääntymisen kysymyksistä kiinnostu-
neet. Opinnot soveltuvat myös vanhustyössä toi-
miville lisäkoulutukseksi, alan järjestöissä toi-
miville, alalle aikoville ja eri alojen opiskelijoille. 
Suoritukset voi hyväksyttää osaksi Turun yliopis-
ton lääketieteellisen tiedekunnan perustutkin-
tojen valinnaisia opintoja. Maksu yhteensä 440 
€. Tied. ja ilm. viim. 27.8.2015 Hämeen kesäyli-
opistoon, ei siis ilmoittautumista Wahren-opis-
toon.

le, joilla edeltävinä opintoina lukion englannin 
opinnot tai vastaavat tiedot. Keskustelua oman 
alan aiheista, small talk -harjoituksia, ongelman-
ratkaisua ja omien mielipiteiden ilmaisun har-
joittelua. Vaatimukset Turun yliopiston mukaan. 
Kurssi kolmena viikonloppuna keväällä 2016. 
Maksu yhteensä 110 €. Ilmoittautuminen viim. 
29.3.2016 Hämeen kesäyliopistoon, ei siis il-
moittautumista Wahren-opistoon.
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Teatteritalo, Torikatu 8
Pienen teatterin ohjaajat

2 t sl

ma 18.00-19.00
31.8.2015 

Enintään 60 opiskelijaa

Tilaisuus Pienen Teatterin teatteriryhmien lasten 
ja nuorten vanhemmille, uusille ja vanhoille Tu-
tustutaan Pienen Teatterikoulun tavoitteisiin, oh-
jelmaan, ohjaajiin ja kauden toimintaan. Suunni-
tellaan teatteriretkeä ym. Teatteritalon pieni näyt-
tämö, käynti pihan puolelta.

Teatteritalo, Torikatu 8
Titi Lillqvist

30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 91,00 €

to 15.30-17.00
3.9.-17.12.2015 

21.1.-5.5.2016 

Enintään16 opiskelijaa

Toisen vuoden ryhmä - ei uusia. Jatketaan ke-
vään näytelmän ”Velholan” työstämistä.

110216 PIENI TEATTERIKOULU
 TORSTAIN RYHMÄ MAGIC

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. 
krs., Wahreninkatu 13
Titi Lillqvist
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 91,00 € 

ti 16.15-17.45
1.9.-15.12.2015 

19.1.-3.5.2016 

Enintään 16 opiskelijaa

Toisen vuoden ryhmä - ei uusia. Ohjelmassa lii-
kettä, rytmejä ja teatterileikkejä 

110217 PIENI TEATTERIKOULU / YSTÄVÄT

Teatteritalo, Torikatu 8
Titi Lillqvist
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 91,00 €

pe 15.30-17.00
4.9.-18.12.2015 
22.1.-13.5.2016 

Enintään 16 opiskelijaa

Ryhmä on kolmannen vuoden ryhmä ja tarkoitet-
tu aiemmin aloittaneille, joille on lähetetty tiedot 
ryhmän alkamisesta. Ryhmä työstää näytelmää 
”Kalle Blomqvist”.

110218 PIENI TEATTERIKOULU 
 2. VUODEN RYHMÄ STARS

Teatteritalo, Torikatu 8
Minna Tiirikainen
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 91,00 €

to 15.30-17.00
3.9.-17.12.2015 

21.1.-5.5.2016 
Enintään 16 opiskelijaa

Ryhmässä muutamia vapaita paikkoja. Mukaan 
voivat hakea yli kymmenvuotiaat sopimalla opet-
tajan kanssa.

110219 PIENI TEATTERIKOULU 
 RYHMÄ KARUSELLI

Teatteritalo, Torikatu 8
Minna Tiirikainen
30 t sl, 30 t kl
Kurssimaksu 91,00 €

ti 15.30-17.00
1.9.-15.12.2015 

19.1.-3.5.2016 
Enintään 16 opiskelijaa

Ryhmä on tarkoitettu aiemmin aloittaneille, joille 
on lähetetty tiedot ryhmän alkamisesta. 

110220 PIENI TEATTERIKOULU
 RYHMÄ UNICORN 

PIENI KÄSITYÖKOULU

Opetussuunnitelman mukaisesti opetus (500 
h) jakaantuu kahteen vaiheeseen: käsityön pe-
rusteet 1-6 (kesto 6 vuotta) ja työpajaopintoihin 
(kesto 2 vuotta). Käsityön perusteissa oppilas 
oppii ilmaisemaan itseään osa-alueilla, joita ovat 
esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstii-
lin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä 
ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Työpa-
jaopinnoissa syvennetään perusopinnoissa saa-
vutettuja taitoja ja tietoja yhdellä tai usealla käsi-
työn osa-alueella. 

Uusi ryhmä alkaa 7-8-vuotiaille! Kurssikirje 
jatkaville opiskelijoille postitetaan elokuussa. 
Myös jatkoryhmissä on tilaa! Ota rohkeasti 
yhteyttä!

Lisätiedot: suunnittelijaopettaja Marja-Leena 
Kangasniemi-Saari, marja-leena.saari@forssa.fi 
tai  03-4141 5399.

110400 KÄSITYÖN PERUSTEET 
 7-8 vuotiaat

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä ja 
Piritta Kämi-Conway
28 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2015 mennessä 

ke 15.30-17.00
9.9.-16.12.2015 
13.1.-20.4.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Oletko kiinnostunut käsitöistä? Käsityön taiteen 
perusopetuksessa tutustutaan monipuolisesti  
erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja teknii-
koihin. Opetellaan suunnittelu- ja ilmaisutaito-
ja sekä materiaalituntemusta. Keskeistä opetuk-
sessa on mielikuvituksen ja ilmaisun vahvistumi-
nen. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan käsityön tai-
teen perusopetuksen monipuoliseen maailmaan! 
Opetusta ei ole syksyllä viikolla 42 ja keväällä 
viikolla 9. Materiaalimaksu 25 € syksy ja 25 € ke-
vät.

UUSI

6 vuotta, joiden aikana suoritetaan 500 opetus-
tuntia. Uusia oppilaita otetaan seuraavan kerran 
syksyllä 2016 aloittavaan ryhmään, joka on tar-
koitettu 8-vuotiaille. ”Vanhojen” ryhmiin otetaan 
uusia opiskelijoita vain keskeyttäneiden tilalle.

110215 PIENI TEATTERIKOULU / INFO
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110401 KÄSITYÖN PERUSTEET 
 9-12-vuotiaat, jatkava

110402 KÄSITYÖN PERUSTEET JA 
 TYÖPAJA yli 12-vuotiaat, jatkava

 TAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä ja 
M-L Kangasniemi-Saari 
36 t sl, 39 t kl, Kurssimaksu 110,00 €

to 18.00-20.15
10.9.-3.12.2015 
14.1.-14.4.2016 

Enintään
16 opiskelijaa

Käsityön taiteen perusopetusta aikuisille. Uusia 
opiskelijoita ei jatkavaan ryhmään oteta. Materi-
aalit eivät sisälly kurssin hintaan. 

110403 KOKEILEVA KÄSITYÖ (jatkava)

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä ja 
Piritta Kämi-Conway
24 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

ke 17.15-18.45
9.9.-2.12.2015 
13.1.-6.4.2016 

Enintään  
12 opiskelijaa

Materiaalimaksu 25 € syksy ja 25 € kevät. Lisäk-
si omaehtoista opiskelua 8 tuntia. Opetusta ei 
ole syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9. Ryh-
mään mahtuu mukaan myös uusia! Ks. lisätie-
dot. 

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2,
Wahreninkatu 11
Piritta Kämi-Conway ja 
Karita Stenfors-Selkälä
36 t sl, 42 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

pe 15.30-17-45
11.9.-4.12.2015 
15.1.-22.4.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Materiaalimaksu 25 € syksy ja 25 € kevät. Lisäk-
si omaehtoista opiskelua 8 tuntia. Opetusta ei 
ole syksyllä viikolla 42 ja keväällä viikolla 9. Ryh-
mään mahtuu mukaan myös uusia! Ks. lisätie-
dot. 

Huom. ruokailtoihin osallistuva! Raaka-ai-
nemaksu (n. 5-10 €) maksetaan illan aikana 
suoraan opettajalle, varaa siis mukaan kä-
teistä rahaa. Ota mukaan myös esiliina ja 
rasioita mahd. kotiinviemisiä varten.

810201 VENÄLÄISET HAPANKURKUT

Forssan ammatti-instituutti, 
Saksankatu 27
Olga Vuorinen
3 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 26.8.2015 mennessä 

to 17.00-19.15
3.9.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

Venäläiset hapankurkut on monelle tuttu tuo-
te, mutta hapattaminen kenties vieras asia. Pe-
rehdymme hapankurkkujen valmistusmenetel-
mään ja teemme oman koe-erän. Kukin osallis-
tuja hankkii itse raaka-aineet ja tarvikkeet, joista 
lähetetään luettelo ennen kurssin alkua. 

KOTITALOUS

810202 MAKUMATKA KREIKAN 
 TUNNELMIIN

Keskuskoulu, 
Koulukatu 5-7
Marita Voglojev-Skivalos
10 t sl, 10 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2015 mennessä

pe 17.00-21.00
25.9.-23.10.2015 

15.1.-5.2.2016 
Enintään

15 opiskelijaa

Opettelemme Kreikan-matkaajan tarvitsemaa 
sanastoa (ei kielioppia!), kokkaamme kreikka-
laista kotiruokaa ja harjoittelemme pari kreikka-
laista tanssia. Illan aikana kuuntelemme myös 
musiikkia ja juttelemme kreikkalaisesta arjes-
ta. Kunkin kerran (kertoja yht. siis 4) raaka-ai-
nemaksu maksetaan illan aikana suoraan opet-
tajalle, varaa siis mukaan käteistä rahaa. Jos et 
pääse mukaan jollekin kerralle, ilmoitathan siitä 
ajoissa eli noin viikkoa ennen kyseistä iltaa, toi-
mistoomme p. 03-4141 5390, kiitos!

810204 KASVISRUOKAPÄIVÄ
 KERRAN VIIKOSSA

Forssan ammatti-instituutti, 
Saksankatu 27
Anna Paija
5 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 20.9.2015 mennessä 

ma 17.00-21.00
5.10.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

Kokkaamme uudesta sadosta monenlaisia kas-
visruokia. Perehdymme myös kotimaisten kas-
viperäisten proteiinilähteiden kuten hampun ja 
herneen käyttöön. Tule hakemaan ideoita mauk-
kaiden, ravitsevien kasvisruokien lisäämiseen 
ruokavalioon.

810205 HELPPOJA HALLOWEEN-
 HERKKUJA

Forssan ammatti-instituutti, 
Saksankatu 27
Anna Paija
5 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 9.10.2015 mennessä 

ti 17.00-21.00
27.10.2015 

Enintään
10 opiskelijaa

Valmistamme lasten kanssa karmivan näköisiä, 
mutta herkullisia Halloween-herkkuja. Tule hake-
maan vinkkejä omien Halloween-juhlien järjestä-
miseen. Luvassa siis maittava ateria leivonnaisia 
unohtamatta. Aikuinen ilmoittautuu; yksi lapsi voi 
tulla hänen mukaansa veloituksetta eikä lapsen 
tarvitse ilmoittautua! 
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810206 RUOKAA RANSKALAISITTAIN

Forssan ammatti-instituutti, 
Saksankatu 27
Véronique Hofmann
5 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 27.10.2015 mennessä 

ke 17.00-21.00
11.11.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

Apprenons la langue française tout en cuisinant 
- ranskalaista ruokaa ja ranskan kieltä yhtä ai-
kaa. Sopii sekä ranskan kielen taitoisille että 
ranskan kielestä ja ruokakulttuurista kiinnostu-
neille. Venez découvrir la préparation de spécia-
lités françaises comme p.ex. la bouillabaisse, la 
quiche lorraine, la tarte flambée ou les madelei-
nes et profitons par la même occasion de par-
ler en français. Opetus pääasiallisesti ranskaksi, 
tarvittaessa myös suomeksi.

810207 STOLLEN - 
 SAKSALAISTA JOULUPULLAA

Forssan ammatti-instituutti, 
Saksankatu 27
Elina Korpihete
5 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 8.11.2015 mennessä 

ma 17.00-21.00
23.11.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

Valmistamme yhdessä saksalaista joulupullaa eli 
Stollenia. Uusi leivonnainen joulun kahvipöytää-
si!

810208 BENTO - 
 EVÄITÄ JAPANILAISITTAIN

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

to 17.00-21.00
28.1.2016 
Enintään

15 opiskelijaa

Bento on japanilainen eväslaatikkoon pakattu 
lounas. Eväslaatikko voi olla muovi-, metalli- tai 
puurasia. Rasiasta on helppo syödä monipuoli-
sesti retkellä, piknikillä tai vaikkapa pihalla yksin 
tai porukalla. Rasiassa voi olla esim. sushia, voi-
leipää, lihapullia ja vihanneksia, mutta kurssilla 
valmistamme onigiri-riisipalloa, tamagoyaki-mu-
nakasrullaa ja karaage-friteerattua kanaa/kalaa. 
Asettelemme ainekset laatikkoon vihannesten 
kera. Ota rasia (esim. lev. 15 cm x syv. 10 cm x 
kork. 5 cm tai suurempi) mukaan. Margariinira-
siakin käy mainiosti.

810209 SUKLAAILTA

Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 
Véronique Hofmann
5 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 26.1.2016 mennessä 

ke 17.00-21.00
10.2.2016 
Enintään

15 opiskelijaa

Viime vuonna suuren suosion saaneen suk-
laakurssin uusinta. Tervetuloa oppimaan asioi-

810210 KÄTEVÄT KEITOT

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

ma 17.00-21.00
15.2.2016 
Enintään

15 opiskelijaa

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

810211 KAKKUJA KEVÄÄSEEN

Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 
Anna Paija
5 t kl, 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
Arja Sura
5 t kl, 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., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 78,00 €

ke 18.30-21
2.9.-9.12.2015 

13.1.-11.5.2016 
Enintään

40 opiskelijaa

110101 VIIHDEKUORO KEHRÄT

ta suklaanvalmistuksesta ja tutustumaan tempe-
roinnin tekniikoihin. Valmistamme mm. suklaat-
ryffeleitä, suklaakoristeita ja leivomme sopivas-
ti ennen ystävänpäivää, joten ehdit vielä ilahdut-
taa läheisiäsi omatekoisilla suklaaherkuilla. Ope-
tus suomeksi.
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Syksyllä pidetään Olavi Virta -juhlakonsertit 
Mestarin muistoksi Someron Esakalliolla ja Fors-
san Työväentalon musiikkisalissa. Sen lisäksi 
Kehrät ovat perinteisesti mukana Tuomasmes-
sussa Forssan kirkossa. Ohjelmassa on myös 
kuorojen yhteinen joulukonsertti. Keväällä suun-
nitelmissa on kevätkonsertti. Vanhat ja uudet 
laulajat ovat tervetulleita mukaan! Kuoron pu-
heenjohtaja Kari Saarinen 044 0335325. S-pos-
ti: kehrat@kehrat.fi. Kotisivut: 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
3.9.-10.12.2015 

7.1.-5.5.2016 
Enintään

40 opiskelijaa

110102 FORSSAN KAMARIKUORO

Jatkamme Perulaisen messun ja Kreolimessun 
harjoittelua. Syksyllä pidetään latinalaisame-
rikkalaisen musiikin konsertit Forssassa ja Hä-
meenlinnassa. Ohjelmassa on myös kuorojen 
yhteinen joulukonsertti, kevätkaudella suunnitel-
missa on kevätkonsertti. Vanhat ja uudet laula-
jat tervetulleita mukaan! Kuoron puheenjohtaja 
Kaisu Tantarimäki 050 3478 647. Kotisivut: www.
forssankamarikuoro.com

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 78,00 €

ti 18.30-21
1.9.-8.12.2015 

5.1.-3.5.2016 
Enintään

40 opiskelijaa

110103 FORSSAN NAISKUORO

Syksyllä kuoromatkan jälkeen järjestämme kah-
vikonsertin ”Terveiset Wienistä” Työväentalon 
musiikkisalissa. Osallistumme myös kuorojen 
yhteiseen joulukonserttiin. Keväällä harjoitellaan 
uutta ohjelmistoa kevätkonserttia varten. Vanhat 
ja uudet laulajat tervetulleita mukaan! Kuoron 
puheenjohtaja Liisa Puputti 050 3444 129. Koti-
sivut: https://forssannaiskuoro.wordpress.com

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., lk 210, 
Wahreninkatu 11
Markku Vesala
24 t sl, Kurssimaksu 100,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2015  mennessä 

pe 15.00-16.30
11.9.-4.12.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

110104 KITARANSOITTO
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Kitaransoiton perusteita lähtötaso huomioiden 
vasta-alkajille ja aiemmin soittaneille pienryh-
mäopetuksena 45 min. / 6 henkilöä ryhmässä. 
Kurssille voi osallistua sekä akustisella että säh-
kökitaralla. Ensimmäiselle kerralle kaikki paikalle 
klo 15. (Opetusta saa 12 h/ 100 e)   

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., lk 210, 
Wahreninkatu 11
Markku Vesala
24 t sl, Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2015  mennessä 

pe 16.30-18.00
11.9.-4.12.2015 

Enintään
10 opiskelijaa

110105 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.

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Eija Ojansuu
20 t sl, Kurssimaksu 100,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä

ti 18.00-19.30
15.9.-24.11.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

110106 RENTOUTTAVA LAULU (WERBECK)
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Tule tekemään lempeitä lauluharjoituksia ja lau-
lamaan yhdessä helppoja lauluja! Ne sopivat 
kaikille, jotka haluavat aukaista itseään tunte-
maan ja kokemaan jotain uutta ja sellaisille, jot-
ka haluaisivat laulaa, mutta luulevat, etteivät 
osaa laulaa tai eivät tohdi laulaa tai kokevat ka-
dottaneensa äänensä. Työvälineinä ovat pait-
si ääni, äänteet ja rytmiset hengitysliikkeet myös 
sisäiset mielikuvat ilmavirrasta. Mielikuvat ins-
piroivat ja herättelevät uutta tietoisuutta ihmi-
sessä olevista tiloista ja ulottuvuuksista. On tär-
keää tiedostaa, että ääni ei tule vain kurkusta, 
vaan että koko keho voi alkaa soida. Laulami-
nen ei siis ole vain harvojen ja valittujen etuoi-
keus, vaan se on meille jokaiselle suotu luovuu-
den ja itseilmaisun muoto, joka elävöittää ihmis-
tä ja tuo voimavaroja ja jaksamista kiireisessä 
arjessamme.

Palvelukeskus Tyykihovi, 
Eteläinen Puistokatu 4
Risto Pelli
8 t sl, 8 t kl, Kurssimaksu 25,00 €

Joka toinen viikko ke 
14.00-14.45

26.8.-9.12.2015 
13.1.-13.4.2016 

Enintään 50 opiskelijaa

110107 KANSAKOULUN LAULUTUNTI

Suurten ikäluokkien - ja miksei muidenkin - pii-
rissä on viime aikoina virinnyt lauluharrastus, jo-
ka kohdistuu vanhoihin koululauluhin. Vanhat 
laulukirjat ovat alkaneet kulua innokkaissa käsis-
sä ja monin kohdin vielä säestyskin on hoidettu 
harmonilla. Kurssimme jakaantuu eri teemoihin, 
juuri niinkuin silloiset laulukokoelmatkin. Aloi-
tamme alkusyksyn lauluilla siirtyen päivien ly-
hentyessä kohti talvea ja tietenkin joulua, tärke-
ää isänmaallista ulottuvuutta sen enempää kuin 
maakuntalaulujakaan unohtamatta. Mainitta-
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Palvelukeskus Rimpikoto, 
Saksankuja 11-13
Risto Pelli
8 t sl, 8 t kl, Kurssimaksu 25,00 €

Joka toinen viikko  ke 
14.00-14.45

2.9.-16.12.2015 
20.1.-20.4.2016 

Enintään 50 opiskelijaa

110108 KANSAKOULUN LAULUTUNTI

Suurten ikäluokkien - ja miksei muidenkin - pii-
rissä on viime aikoina virinnyt lauluharrastus, jo-
ka kohdistuu vanhoihin koululauluihin. Vanhat 
laulukirjat ovat alkaneet kulua innokkaissa käsis-
sä ja monin kohdin vielä säestyskin on hoidet-
tu harmonilla. Mainittakoon, että kukaan ei jou-
du, jos ei välttämätä halua, laulamaan hankalaa 
nuottikirjoitusta, vaan tutut laulut lauletaan tar-
peeksi isotekstisistä monisteista, jotka jaetaan 
kullekin tunnille. Kurssille ovat tervetulleita kaikki 
halukkaat. Nyt yhdessä laulamaan! 

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Anita Lehto
6 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 25.9.2015  mennessä

la 10.00-15.00
3.10.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

110109 MUSESCORE 
 - NUOTINKIRJOITUSOHJELMA

MUSESCORE –NUOTINKIRJOITUSOHJELMA 
on helppo, ilmainen ja suomenkielinen netistä la-
dattava nuotinkirjoitusohjelma - kurssilla opetel-
laan kirjoittamaan nuotteja MuseScorella ja har-
joitellaan kaikki ohjelman käytön perustoiminnot 
- Moni musiikinharrastaja tänä päivänä haluaa 
tehdä itse nuotteja ja tämä on oiva väline siihen 
– ja ehdottomasti tätä päivää! 

KIELET

Blogi 
ENGLANNIN JA RANSKAN opiskelijoille
(Leni Huuhtasen ryhmät) wahenra.blogspot.fi

KIELENOPISKELU on hauska, hyödyllinen, mie-
lenkiintoinen ja edullinenkin harrastus! Opit käy-
tännön kielitaitoa; tarvitset kieltä sitten työssäsi, 
matkoilla tai harrastuksissasi. Kielenopiskelu on 
myös hyvää aivojumppaa ja pitää dementian loi-
tolla. Lähde siis rohkeasti mukaan!

Tänä lukuvuonna opistossamme on tarjolla jopa 
12 kieltä! Pitkästä aikaa mahdollisuus opiskel-
la myös ruotsia. Muita uutuuksia kielistä ja kult-
tuureista ovat mm. espanjan kertausta verkos-
sa, kiina, kreikka, matka Roomaan ja luentosarja 
Antiikin Roomasta, origamikurssit, venäläiset ha-
pankurkut, saksalainen joulupulla, ruuanlaittoa 
ranskalaisittain sekä eväitä japanilaisittain.

Huom. jos ns. pitkälle, koko vuoden kestävälle 
kielikurssille ilmoittautuu 16 opiskelijaa tai enem-
män viimeiseen ilmoittautumispäivään men-
nessä, laskee kaikkien opiskelijoiden maksa-
ma kurssimaksu 10 eurolla. Ei koske aktiivimak-
sun maksavia. Toisaalta, jos opiskelijaminimi jol-
lakin kurssilla jää ”uupumaan” 1-2 opiskelijaa, 
on mahdollista toteuttaa kurssi, jos opiskelijat 
(myös aktiivit) maksavat hieman normaalia kor-
keamman kurssimaksun. Viime mainitussa tapa-
uksessa opiskelijoihin otetaan opistolta erikseen 
yhteyttä.

OPINTONEUVONTAA  kurssien opettajilta tai 
päätoimiselta kieltenopettajalta Leni Huuhta-
selta  p. 03-414 1389 tai 040-759 6380 tai leni.
huuhtanen@forssa.fi 
INFOA englannin kurssitarjonnasta ke 2.9. klo 
18-19  Ks. tarkemmin s. 15 kurssi 120300.

YLEISET KIELITUTKINNOT

koon, että kukaan ei joudu, jos ei välttämätä ha-
lua, laulamaan hankalaa nuottikirjoitusta, vaan 
tutut laulut lauletaan tarpeeksi isotekstisistä mo-
nisteista, jotka jaetaan kullekin tunnille. Kurssil-
le ovat tervetulleita kaikki halukkaat. Nyt yhdes-
sä laulamaan!

• mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen perus- 
tai keskitason tutkinto
• syksyn 2015 tutkintokielet suomi, englanti, 
espanja, ruotsi ja saksa (ilmoittautuminen 1.-
30.9.2015, tutkinnot loka-marraskuussa)
• keväällä 2016 kielinä suomi, englanti, ruot-
si, ranska, italia ja venäjä (ilmoittautuminen 1.-
29.2.2016, tutkinnot maalis-huhtikuussa) 
• suomen keskitaso myös 23.1.2016 (ilmoittautu-
minen 1.-11.12.2015) ja 27.8.2016 (ilmoittautu-
minen 1.-10.6.2016)
• hinnat: perustasolla 90 €, keskitasolla 100 €; 
peruutusmaksu 25 €
• lisätietoja: päätoiminen kieltenopettaja Leni 
Huuhtanen p. 03-4141 389 tai 040-7596 380 tai 
netistä:
www.oph.fi  > Koulutus ja tutkinnot  > Kielitutkin-
not > Yleiset kielitutkinnot

Kielten opettajien yhteystietoja:

Nimi Puhelin/Sähköposti

Enqvist Olga 050-4072 356
olga.enqv@gmail.com

Korpihete Elina elina.korpihete@gmail.
com
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120101 SUOMEA SUOMEKSI 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Soili Rukko
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015 mennessä

to 17.30-19.00
17.9.-26.11.2015 
14.1.-14.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Lähdemme aivan alusta. Tutustumme suomen 
kielen perusteisiin. Käymme läpi peruskielioppia 
ja sanontoja. Opimme käytännön kieltä. Oppikir-
jana Suomen mestari 1 alusta. Teemme kirjas-
ta yhteistilauksen kurssin alkaessa. Tämä Ope-
tushallituksen erityistukema kurssi puoleen hin-
taan (= 39 €)!  

120102 SUOMEA SUOMEKSI 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Soili Rukko
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä

ti 17.30-19.00
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

SUOMI

–50%

–50%

Niille, jotka jo jonkin verran osaavat suomen 
kieltä. Syvennämme aikaisemmin opittua, opet-
telemme aktiivisesti uusia kielioppiasioita ja kes-
kustelemme arjen asioista. Oppikirjana Suomen 
mestari 1 kpl 6-. Tämä Opetushallituksen erityis-
tukema kurssi puoleen hintaan (= 39 €)! 

120103 SUOMEA SUOMEKSI 3

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Soili Rukko
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä

ti 19.15-20.45
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Osaat suomea jo melko hyvin. Haluat oppia kui-
tenkin lisää. Tule keskustelemaan, oppimaan 
uusia kielioppiasioita ja sanontoja. Oppikirjana 
Suomen mestari 2 aivan alusta. Teemme kirjas-
ta yhteistilauksen kurssin alkaessa.Tämä Ope-
tushallituksen erityistukema kurssi puoleen hin-
taan (= 39 €)! 

–50%

RUOTSI

Forssan yhteislyseo, 3. krs.,
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä 

ti 17.00-18.30
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

Sopii aloittelijoille tai kieltä vain hieman osaavil-
le. Käsittelemme arkielämän aihepiirejä ja puhe-
tilanteita sekä tärkeimmät kielioppiasiat. Oppikir-
jana Lycka till! Teemme kirjasta yhteistilauksen 
kurssin alkaessa. Kom med/tule mukaan! Tätä 
kurssia emme tarjoa joka vuosi!

120201 RUOTSIA IHAN ALUSTA

120202 RUOTSIA ROHKEASTI ETEENPÄIN

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015 mennessä

ti 18.45-20.15
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

Sopii ruotsia pari vuotta opiskelleille ja kertaajil-
le. Aiheina mm. matkustaminen, vapaa-aika ja 
harrastukset sekä työ. Paljon puhe- ja keskus-
teluharjoituksia. Kielioppirakenteet käydään läpi 
perusteista lähtien. Oppikirjana Hålligång 1, jos-
ta teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa. Älä 
anna ruotsisi ruostua! 

120300 MILLE ENGLANNIN KURSSILLE?

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
1 t sl, 
Ilmoittautuminen 1.9.2015  mennessä

ke 18.00-19.00
2.9.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Haluaisit opiskella englantia, mutta et oikein tie-
dä, minkä tason ja ryhmän valitsisit. Tule kuule-
maan eri vaihtoehdoista mitä kullakin kurssilla 
tehdään ja samalla tutustumaan oppimateriaa-
leihin. Ilmoittauduthan ennakkoon, kiitos!

ENGLANTI

Koskelin Aino 041-4317 823
Lehtinen Ulla 040-7484 393

ulla.m.lehtinen@gmail.com
Majevski Vivian 050-3309 158

vivianmajevski@gmail.com
Mastropaolo-Sär-
kijärvi María

maria.mastropaolo@gmail.
com

Rauhala-Benuzzi 
Tuula

050-3251 554

Rukko Soili soili.rukko@gmail.com
Rytkönen Heidi heidiar@gmail.com
Vesala Reika 040-7471 710

reika.vesala@iki.fi
Vuorinen Olga 050-5756 701

olga.vuorinen@gmail.com
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120302 ENGLANTIA IHAN ALUSTA

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015  mennessä 

to 18.45-20.15
17.9.-26.11.2015 
14.1.-14.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Lähdemme liikkeelle aivan alusta: mitään etukä-
teistietoja kielestä ei tarvita. Apuna uusi ajanmu-
kainen alkeisoppikirja Everyday English, jonka 
avulla harjoittelemme monipuolisesti arkielämän 
puhetilanteita tutustuen mm. matkailu- ja ruoka-
sanastoon. Netistä löytyy ilmainen opiskelijan 
äänite ja myös nettitehtäviä. Teemme oppikirjas-
ta yhteistilauksen kurssin alkaessa. Welcome!

120303 ENGLANTIA ETEENPÄIN

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä

ti 15.00-16.30
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Noin pari vuotta kieltä opiskelleille. Aivan perus-
asiat ovat jo tuttuja: pikkuhiljaa siirrytään kielen 
opiskelussa eteenpäin eli esim. menneeseen ai-
kaan eli imperfektiin. Aloitamme uuden oppikir-
jan aivan alusta. Minkä, siitä päätämme kurssin 
alkaessa. 

120304 PASSPORT 2 JATKO

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2015  mennessä

ma 09.30-11.00
14.9.-23.11.2015 

11.1.-11.4.2016 
Enintään

25 opiskelijaa

Kolme-neljä vuotta kieltä opiskelleille. Palaam-
me vielä hetkeksi takaisin Maltalle. Luvassa ho-
telli- ja ostostilanteita sekä Suomi-tietouttakin 
englanniksi. Kieliopista mm. be going to -raken-
ne, adjektiivien vertailua ja määrän ilmaisuja. 
Oppikirjana Passport to English 2 kpl 8-.

120305 MORNING ENGLISH

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä

ti 09.30-11.00
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Aihepiireinä mm. vapaa-ajan viettotavat, ihmis-
ten kuvailu, luonto, sää ja ympäristö sekä tutus-
tuminen Britanniaan. Siinä ohessa ”pronomini-
rokkia”, pluskvamperfekti, konditionaali ja passii-
vi. Oppikirjana Steps 3 kpl 7-.

120306 STEPS 3 JATKO

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Tuula Rauhala-Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä

ti 17.30-19.00
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Meitä on moneksi -teemaan liittyen kuvaillaan ih-
misten ulkonäköä, luonteenpiirteitä ja mielialoja. 
Ulkoillaan ja seikkaillaan luonnossa, puhutaan 
säästä ja ympäristöstä sekä tutustutaan Britan-
niaan. Kieliopista indefiniittipronomineja, plus-
kvamperfekti, konditionaali ja passiivi. Oppikirja-
na Steps 3 kpl 8 -.

120307 AFTERNOON ENGLISH

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä

ti 13.15-14.45
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä

ke 18.45-20.15
16.9.-25.11.2015 
13.1.-13.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

120308 STEPPING STONES

Kesämökkeilyä ja matkailua, ympäristöasioi-
ta sekä tutustuminen Britanniaan. Siinä ohessa 
konditionaali ja passiivi. Parin kappaleen jälkeen 
siirrytään uuteen oppimateriaaliin, Oppikirjana 
Steps 3 kpl 9 -.

Vankennetaan rakenteiden hallintaa, laajenne-
taan sanavarastoa ja kehitetään puhevalmiut-
ta. Teemoina ruoka ja ruuanlaitto, ostosten te-
keminen, onnellinen elämä. Samalla kertautuvat 
passiivi, epäsuorat kysymykset sekä apuverbi-
en korvaavat muodot. Oppikirjana Stepping Sto-
nes kpl 6-. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä 

ke 17.00-18.30
16.9.-25.11.2015 
13.1.-13.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

120309 WHAT´S ON, GROUP A

Opistomme englannin kursseista ylin taso en-
nen keskustelukursseja. Laajennamme edelleen 
sanavarastoa, harjoitamme puhevalmiutta, ker-
taamme välillä jotain ehkä kieliopistakin. Oppi-
materiaalista päätämme yhdessä kurssin alka-
essa. 
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A course for those who know the basics of the 
language. Come and keep up your spoken Eng-
lish skills in a nice and relaxed atmosphere. 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015  mennessä 

to 09.30-11.00
17.9.-26.11.2015 
14.1.-14.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

120310 WHAT´S ON, GROUP B

Ks. edellinen kurssi.

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
María Mastropaolo-Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015  mennessä 

to 18.30-20.00
17.9.-26.11.2015 
14.1.-14.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

120311 PLAYING IN ENGLISH

Helppoa keskustelua englanniksi pelien avul-
la. Tule rohkeasti mukaan ja ota jo hankkimaasi 
kielitaitoa käyttöön! 

120312 LET´S HAVE A CHAT

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
María Mastropaolo-Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä

ti 18.30-20.00
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

120313 ENGLISH FOR YOU 
 IN TEURO, TAMMELA

Teuron koulu
Teurontie 463
Aino Koskelin
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä

ti 18.30-20.00
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Syvennetään kielen perusrakenteiden hallintaa 
ja laajennetaan sanavarastoa. Puhutaan mm. 
vapaa-ajasta, ongelmatilanteista matkaillessa, 
kerrotaan omista juurista sekä kotimaasta. Tu-
tustutaan eri maiden juhlapäiviin ja tapoihin. Kie-
liopista kerrataan mm. pronomineja, adverbit ja 
passiivi. Oppikirjana English for You, too 4 kpl 5-
.

SAKSA

120401 SAKSAA MELKO ALUSTA 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Elina Korpihete
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.10.2015  mennessä

to 18.30-21.00
22.10.-3.12.2015 

14.1.-14.4.2016 
Enintään

35 opiskelijaa 

Kieltä noin vuoden opiskelleille. Aluksi pieni ker-
taus pitkän loman jälkeen. Oppikirjana Einver-
standen! 1 kpl 7-. Huom. aloitamme vasta viikol-
la 43 eli syysloman jälkeen ja pidämme syyskau-
della kolme oppituntia kerralla (+ tauon). Kevään 
tunneista ilmoitamme erikseen myöhemmin. Ter-
vetuloa mukaan entiset ja uudet saksan kielestä 
ja kulttuurista kiinnostuneet opiskelijat! 

120402 SAKSAA SUJUVASTI ETEENPÄIN

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Elina Korpihete
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 5.10.2015  mennessä

ti 17.15-19.45
20.10.-1.12.2015 

12.1.-12.4.2016 
Enintään

35 opiskelijaa 

Kieltä jo muutaman vuoden opiskelleille. Oppikir-
jana Einverstanden! 2 kpl 12-.Huom. aloitamme 
vasta viikolla 43 eli syysloman jälkeen ja pidäm-
me syyskaudella kolme oppituntia kerralla (+ 
tauon). Kevään tunneista ilmoitamme erikseen 
myöhemmin. Tervetuloa mukaan entiset ja uudet 
saksan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet! 

RANSKA

120501 RANSKAA KERRATEN

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
9 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 28.9.2015  mennessä 

ti 17.00-19.30
to 17.00-19.30
3.9.-10.9.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Oletko joskus opiskellut ranskaa, mutta olet mie-
lestäsi ”unohtanut kaiken”? Vai opiskelitko viime 
vuoden Escalier 1 -ryhmässä ja haluaisit nyt jat-
kaa opiskeluasi Escalier 2 -ryhmässä? Vai olit-
ko viimemainitussa ryhmässä, mutta jouduit ole-
maan paljon poissa tunneilta? Käymme läpi ad-
jektiiveja ja adverbeja, en-pronominaalia, men-
neen ajan aikamuotoa passé composéta, suo-
ria objektipronomineja ym. Samalla kertaat kie-
len perussanastoa. Kolmen illan intensiivikurssi 
to 3.9., ti 8.9. ja to 10.9. Bienvenue! 

120502 ESCALIER 2

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015  mennessä

to 17.00-18.30
17.9.-26.11.2015 
14.1.-14.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Muutaman vuoden kieltä opiskelleille. Oppikirja-
na Escalier 2 kpl 7- ( = kurssi 4 alusta). Ranskan 
ohella tutustumme Belgiaan, Marokkoon, Sveit-
siin, Kanadaan ja koto-Suomeenkin! Opimme 
epäsuorien objektipronominien käyttöä, tutus-
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120503 PARFAIT 3

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, Kurssimaksu 39,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2015 mennessä

ma 18.45-20.15
14.9.-23.11.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Matkataan junalla, katsellaan televisiota, viete-
tään hääpäivää, tutustutaan Sveitsiin ja Belgiaan 
sekä puhutaan ranskan kielestä ja omasta kie-
litaidosta. Samalla opitaan konditionaalin muo-
dostus ja käyttö, tehdään epäsuoria kysymys-
lauseita ja tutustutaan subjunktiiviin. Oppikirjana 
Parfait 3 kpl 6-8 (n. 70 sivua). Jos kiinnostusta 
riittää, voimme miettiä jatkoa kevääksi...  

120504 PARLONS FRANÇAIS

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen ja Teemu Koivula
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2015  mennessä

ma 17.00-18.30
14.9.-23.11.2015 

11.1.-11.4.2016 
Enintään

25 opiskelijaa

Opistomme ranskan kurssien ylin taso, jossa 
laajennamme sanavarastoa, kertaamme kieliop-
pia ja kehitämme puhevalmiutta; osa tunneista 
ranskaa äidinkielenään puhuvan Teemu Koivu-
lan johdolla. Oppimateriaalista sovimme yhdes-
sä kurssin alkaessa.

VENÄJÄ

120601 KAFE PITER 1 JATKO

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Vuorinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015  mennessä 

to 17.00-18.30
17.9.-26.11.2015 
14.1.-14.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa 

Noin vuoden kieltä opiskelleille. Monipuolises-
ti venäläistä kulttuuria, perussanastoa ja yksin-
kertaisia puhetilanteita. Avataan siis Kafe Piter ja 
tutustutaan itäiseen naapuriin laajemmin! Kurs-
si sopii mainiosti myös aikaisemmin hankitun 
osaamisen päivittämiseksi. 

120602 KAFE PITER 2 ALKU

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Enqvist
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä

ke 19.05-20.35
16.9.-25.11.2015 
13.1.-13.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

Aloitetaan kertaamalla kpl 5-8 ja sitten eteenpäin 
kpl:sta 9. Aiheina mm. etuliitteiset ja etuliitteettö-
mätt verbit, imperatiivi sekä kollektiivi- ja vuosilu-
vut. Oppikirjana Kafe Piter 2.

120603 KAFE PITER 2 JATKO

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Olga Enqvist
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä

ke 17.30-19.00
16.9.-25.11.2015 
13.1.-13.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

Vielä kirjan viimeinen kpl 16 ja myös kpl 13-16 
kertausta. Uudessa kirjassa mm. gerundit ja par-
tisiipit. Oppikirjana Kafe Piter 2 loppu ja Kafe Pi-
ter 3. 

ESPANJA

120701 ESPANJAA IHAN ALUSTA

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä 

ke 9.30-11.00
16.9.-25.11.2015 
13.1.-13.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

Oletko aina halunnut osata hieman espanjaa? 
Tartu tilaisuuteen. Tällä kurssilla on uusi, innos-
tava oppikirja Buenas Migas 1, jonka hankimme 
yhteistilauksena kurssin alkaessa. Opimme toi-
mimaan espanjaksi arjessa ja käytännön mat-
kailutilanteissa: asioimme mm. hotellissa ja baa-
rissa, puhumme harrastuksista ja työelämästä-
kin. Harjoittelemme kaikkia kielen osa-alueita 
monipuolisesti. 

tumme tarkemmin en ja y -pronominaaleihin se-
kä kerromme asioita imperfektissä ja pluskvam-
perfektissä. Lähde kiertämään maailmaa ympä-
ri ranskaksi!  

120702 FANTÁSTICO 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
María Mastropaolo-Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä

ke 18.30-20.00
16.9.-25.11.2015 
13.1.-13.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

Kieltä noin vuoden opiskelleille. Aluksi kertaam-
me lyhyesti mitä ensimmäisen vuoden aikana 
opimme ja sitten jatkamme tutustumista kieleen 
ja kulttuuriin. Oppimateriaalina Fantástico 1, jon-
ka hankimme yhteistilauksena kurssin alkaessa.

120703 FANTÁSTICO 1 JATKO

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
María Mastropaolo-Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä

ke 17.00-18.30
16.9.-25.11.2015 
13.1.-13.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa
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Jatkamme matkaamme Espanjassa ja espan-
jan kielen parissa. Miten vuokrata auto, polku- 
tai moottoripyörä, miten tilata ruokaa ravintolas-
sa, kuvailla asuntoa, käydä ostoksilla. Kieliopista 
mm. perfekti ja järjestysluvut. Oppikirjana Fan-
tástico 1 kpl 9 -. 

120704 ESPANJAN KERTAUSTA
 VERKOSSA

Toimipaikka avoin, 
Heidi Rytkönen
24 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2015 mennessä 

ma 18.00-19.30
14.9.-7.12.2015 

Enintään
35 opiskelijaa

Kertaa espanjan alkeita vaivattomasti, omassa 
tahdissasi verkkokurssilla. Sopii espanjan alkei-
ta n. 1-2 vuotta opiskelleille (esim. Fantástico 1). 
Harjoitellaan monipuolisesti, mutta erityisesti kir-
joittamista. Saat opettajalta joka viikko harjoituk-
sia ja soveltavan tehtävän sekä henkilökohtai-
sen palautteen siitä. Tarvitset internet-yhteyden, 
kuulokkeet/kaiuttimen ja mikrofonin sekä tietoko-
neen peruskäyttötaidot. Ennen kurssin alkua on 
hyvä luoda etukäteen google-tili (gmail). Opetta-
jalta saat tarvittaessa sähköpostitse lisätietoja. 
Opettaja ottaa sinuun yhteyttä ennen kurssin al-
kua sähköpostilla, joten muistathan antaa ilmoit-
tautuessasi sähköpostiosoitteesi. Huom. kurs-
sin kellonajat on luotu ainoastaan kurssin koko-
naistuntimäärän seuraamista varten. Kurssilla 
on muutama videoneuvottelu Google Hang outin 
kautta ja yhteisiä keskustelutehtäviä niitä halua-
ville, muuten olet tarkoista aikatauluista vapaa.

120705 FANTÁSTICO 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
María Mastropaolo-Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015 mennessä 

ti 17.00-18.30
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

Sopii 2-3 vuotta kieltä opiskelleille. Käymme ruo-
kaostoksilla, kuvailemme henkilöitä ja esineitä 
sekä puhumme arkipäivän rutiineista. Kieliopista 
mm. adjektiivien vertailumuodot sekä refleksiivi-
verbejä. Oppikirjana Fantástico 2 kpl 3 -.

120706 FANTÁSTICO 4

Forssan yhteislyseo, 3. krs.,
Lyseokatu 2
María Mastropaolo-Särkijärvi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015  mennessä

to 17.00-18.30
17.9.-26.11.2015 
14.1.-14.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

Jo useamman vuoden kieltä opiskelleille. Har-
joitellaan erityisesti puheen tuottamista. Aiheina 
mm. vapaa-aika ja asiointi eri liikkeissä. Kielio-

120707 ESPANJAA EDISTYNEILLE

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015  mennessä 

to 17.30-19.00
17.9.-26.11.2015 
14.1.-14.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

Sopii espanjan opinnoissa pitkälle edenneille, 
esim. Fantástico 4 -kirjan lukeneille. Lisäämme 
sanavarastoa, kertaamme ja vahvistamme kieli-
oppirakenteita ja teemme suullisia harjoituiksia. 
Kirjasta sovimme kurssin alussa.  

ITALIA

120801 BELLA VISTA JATKO

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Tuula Rauhala-Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä 

ke 17.30-19.00
16.9.-25.11.2015 
13.1.-13.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

120802 ESPRESSO 3 JATKO

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Tuula Rauhala-Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä

ti 19.05-20.35
15.9.-24.11.2015 
12.1.-12.4.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

Sopii jo useamman vuoden italiaa opiskelleille. 
Aiheina mm. viestintä, kirjallisuus ja perhe. Kieli-
opissa keskitymme erityisesti konjunktiivin käyt-
töön. Oppikirjana Espresso 3 kpl 3 -.

Sopii pari vuotta italiaa opiskelleille. Aiheina mm. 
lomanvietto, arkielämä ja ostoksilla käynti. Aluk-
si kertaamme vielä perfektin muodostamista ja 
käyttöä. Uusina kielioppiasioina mm. refleksiivi-
verbit, adverbit ja adjektiivien vertailu. Oppikirja-
na Bella Vista 1 kpl 12 -.

MUUT KIELET

129801 VIROA ETEENPÄIN

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2015  mennessä

ma 18.45-20.15
14.9.-23.11.2015 

11.1.-18.4.2016 
Enintään

35 opiskelijaa

pissa tulevat uusina asioina konditionaali ja sub-
junktiivi. Oppikirjana Fantástico 4 alusta. Kirja 
hankitaan yhteistilauksena kurssin alkaessa. 
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Noin vuoden kieltä opiskelleille. Jatketaan tutus-
tumista viron kieleen Keelesild-kirjan avulla: opi-
taan lisää sanastoa, kielioppia ja kulttuuria.  

129802 JUTUTUBA

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2015  mennessä 

ma 17.00-18.30
14.9.-23.11.2015 

11.1.-18.4.2016 
Enintään

35 opiskelijaa

Kieltä jo pitempään opiskelleille. Erilaisia tekste-
jä mm. sanomalehdistä ja kaunokirjallisuudes-
ta ym. ajankohtaista. Kevyesti kielioppiakin. Ke-
väällä retki Viroon.

129803 JAPANIN JATKO

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Reika Vesala
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2015  mennessä 

ma 18.30-20.00
14.9.-23.11.2015 

11.1.-18.4.2016 
Enintään

35 opiskelijaa

Oletko joskus aloittanut japanin kielen opiskelun, 
mutta se on syystä tai toisesta jäänyt kesken? 
Tämä kurssi sopii noin puolesta vuodesta vuo-
teen kieltä opiskelleille. Käytämme länsimaisia 
kirjaimia, opetuskielenä on suomi. Harjoittelem-
me myös japanilaisten kirjainten käyttöä ja tutus-
tumme kulttuuriin. Oppikirjana Michi - Tie japanin 
kieleen kpl 8-. 

129804 KIINAN KIELTÄ 
 JA KULTTUURIA

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Antti Karppi
18 t kl, 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 siel-
lä puhuttavaan yleiskieleen. Käydään läpi mm. 
peruskielioppi, ääntäminen, kirjoitusjärjestelmän 
perusteet ja perussanastoa. Lisäksi käsitellään 
Kiinan historiaa ja kulttuuria sekä erilaisia kiina-
laisia ilmiöitä. Huom. ryhmä kokoontuu joka toi-
nen tiistai (parilliset viikot), kolme oppituntia ker-
rallaan, välissä on vartin tauko. 

TIETOTEKNIIKKA

340100 TIETOTEKNIIKKAA
 ALOITTELIJOILLE  A

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

ti 13.00-15.15
8.9.-1.12.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu ihan vasta-alkajille ja tavoit-
teena on oppia perustiedot tietokoneen käytös-
tä. Edetään rauhalliseen tahtiin. Tutustutaan eri-
laisiin hyötyohjelmiin, internetiin ja sähköpostin 
käyttöön. Vanhat ja uudet Windows-käyttöjärjes-
telmät otetaan huomioon. 

340101 TIETOTEKNIIKKAA 
 ALOITTELIJOILLE  B

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

ke 13.00-15.15
9.9.-2.12.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssin sisältö on sama kuin edellä. 

340102 TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET A

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

ti 17.45-20.00
6.10.-24.11.2015 

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, sähköpos-
tiin sekä hyötyohjelmien yhteiskäyttöön.. 

Opiskelu kannattaa aina.

http://www.datapiste.fi/
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340103 JATKOA ATK-ALKEISIIN A

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
30 t sl, Kurssimaksu 59,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2015  mennessä 

to 13.00-15.15
24.9.-3.12.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Jatketaan atk-alkeiskurssin pohjalta vanhaa ker-
raten ja uutta omaksuen. Edetään kurssilaisten 
omien toiveiden pohjalta, yhdessä sopien. Tu-
tustutaan lähemmin keskeisimpiin hyötyohjelmiin 
ja opetellaan niiden peruskäyttö ja soveltaminen.

340104 LÄPPÄRI VAI TABLETTI?

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

to 13.00-15.15
10.9.-17.9.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla annetaan opastusta kannettavien tie-
tokoneiden ja tablettien hankintaan. Tutustutaan 
erilaisiin vaihtoehtoihin ja tehdään vertailua nii-
den välillä, myös perinteisempiin pöytäkoneisiin 
nähden. Käyttötarkoitus ratkaisee. 

340105 NIKSINURKKAUS

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
12 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 5.11.2015  mennessä 

to 17.45-20.00
12.11.-3.12.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla selvitetään erilaisia työskentelytapoja, 
kehnompia ja kätevämpiä. Tavoitteena on löytää 
itse kullekin sopivin ratkaisu. Ideoita annetaan, 
jalostetaan ja uusia vastaanotetaan kernaasti. 
Selvitetään myös ohjelmien käytössä ilmeneviä 
tavallisia soveltamisongelmia.

340106 WINDOWS 8 JA WANHAT VERSIOT

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

ti 17.45-20.00
8.9.-29.9.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

Windows 8 hämmästytti. Ymmärsinkö oikein 
edellisiäkään versioita: XP, Vista ja 7? Kohta tu-
lee Windows 10! Selvitetään ensin wanhat versi-
ot, ennen kuin hankitaan uusin hämmästelyn ai-
he. Windows on kuitenkin perusteiltaan sama! 
Ota oma läppärisi mukaan. 

340107 PAPERIKUVAT TIETOKONEELLE

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

ma 15.00-17.15
14.9.-5.10.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

Skannataan vanhoja paperikuvia tietokoneella 
käsiteltävään muotoon. Tehdään kuvankäsittely-
ohjelmalla joitakin automaattisia kuvanparannuk-
sia ja luodaan esitysohjelmalla hienoja kuvako-
koelmia tietokoneella katseltavaksi. Lähtötason 
vaatimuksena on atk-perusteiden hallinta.

340108 SÄHKÖPOSTILLA SUJUVAMMIN

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
12 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 2.11.2015  mennessä 

ma 15.00-17.15
9.11.-30.11.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

Kerrataan sähköpostin peruskäyttöä ja perehdy-
tään sen monipuolisempaan soveltamiseen. Mi-
tä täytyy tietää liitteiden lähettämisestä ja miten 
se oikein menikään? Milloin sitten lähetetään ko-
piona ja piilokopiona? Miten tehdään osoitekirja, 
entä ryhmäpostitus? Sopii täydennyskoulutuk-
seksi sähköpostin peruskäyttäjille. 

340109 KUVANKÄSITTELYN JATKOT

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

to 17.45-20.00
10.9.-29.10.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Jatketaan perusteiden pohjalta, vanhaa kerraten 
ja uutta omaksuen. Sovellusohjelmana käyte-
tään PaintShopPron suomenkielistä versiota X2. 
Voit käyttää PhotoShop -ohjelmaakin, jos sellai-
nen on asennettu läppäriisi. Kurssi sopii aiem-
min kuvankäsittelyn perusteet suorittaneille.

340110 ILMAISOHJELMIA HYÖDYKSI

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

ke 17.45-20.00
9.9.-18.11.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla perehdytään keskeisimpiin verkosta la-
dattaviin, ilmaisiin hyötyohjelmiin, kuten Open 
Office, Paint.NET ja Picasa. Tehdään myös kriit-
tistä vertailua vastaaviin maksullisiin ohjelmiin. 

340111 OFFICEA OMIN PÄIN

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

ma 17.45-20.00
14.9.-23.11.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssi toteutetaan verkkoavusteisesti siten, et-
tä voit kotoa käsin edetä ihan omaan tahtiisi. Ko-
koonnutaan 6 kertaa lähitapaamisissa, jotka so-
vitaan yhdessä. Edetään sen jälkeen omin päin. 
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340112 TIETOTEKNIIKKAA
 ALOITTELIJOILLE  C

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

ti 13.00-15.15

12.1.-5.4.2016 
Enintään  

12 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu ihan vasta-alkajille ja tavoit-
teena on oppia perustiedot tietokoneen käytös-
tä. Edetään rauhalliseen tahtiin. Tutustutaan eri-
laisiin hyötyohjelmiin, internetiin ja sähköpostin 
käyttöön. Vanhat ja uudet Windows-käyttöjärjes-
telmät otetaan huomioon.

340113 TIETOTEKNIIKKAA 
 ALOITTELIJOILLE  D

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

ke 13.00-15.15

13.1.-6.4.2016 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssin sisältö on sama kuin edellä.

340114 TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET  B

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
21 t kl, 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, sähköpos-
tiin sekä hyötyohjelmien yhteiskäyttöön.

 TEATTERI JA SANATAIDE

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Saija Lempiäinen ja Titi Lillqvist
15 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 29.9.2015 mennessä 

ti 18.15-19.45
6.10.-8.11.2015 

Enintään
16 opiskelijaa

110222 PUVUSTUSTYÖPAJA

Luovia ja iloittelevia pikapuvustuskokeiluja nuo-
rille ja aikuisille. Ideoita teatteriin, naamiaisiin, 
teema- syntymäpäiville, polttareihin tai muuten 
vaan rooli-ilotteluun. Ompelun sijaan nitomis-
ta, liimaamista, materiaaleina kierrätyskankaat, 
muovia, paperia ja muuta mullistavaa. Materiaa-
limaksu erikseen.Kokoonnumme kolme kertaa: 
ti 6.10., su 25.10. ja su 8.11., joiden välissä on it-
senäistä työskentelyä. Tarkemmat tiedot kurssi-
kirjeessä.

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Titi Lillqvist ja tiimi
 

ke 18.30-21.00
16.9.-2.12.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

110224 IMPROVISAATIOKLUBI
 IMPROKERÄ

Tehtäviä ja ohjeita annetaan viikoittain sähkö-
postin välityksellä suoraan kotitietokoneellesi. 
Opeteltavat hyötyohjelmat ovat: tekstinkäsitte-
ly, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka. Soveltuu 
perus- ja kertauskurssiksi, mutta myös aiemmin 
opitun päivittämiseksi entistä edistyneemmälle 
tasolle. Lähtötason vaatimuksena on atk-perus-
teiden hallinta.

340115 JATKOA ATK-ALKEISIIN B

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

o 13.00-15.15
14.1.-24.3.2016 

Enintään
12 opiskelijaa

Jatketaan atk-alkeiskurssin pohjalta vanhaa ker-
raten ja uutta omaksuen. Edetään kurssilaisten 
omien toiveiden pohjalta, yhdessä sopien. Tu-

tustutaan lähemmin keskeisimpiin hyötyohjelmiin 
ja opetellaan niiden peruskäyttö ja soveltaminen.

340116 WINDOWS 10

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Kari Simonen
12 t kl, 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 sovellu 
vasta-alkajille! 

340117 DIGIKUVAPAJA SENIOREILLE

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

ma 15.00-17.15
11.1.-21.3.2016 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu lähinnä senioreille, aiemmin 
hankittujen taitojen edelleen kehittämiseksi. Tu-
tustutaan kuvankäsittelyyn: kuvien korjaukseen, 
muokkaamiseen ja tasoilla työskentelyyn. Teh-
dään myös kuvakokoelmia esitysohjelmalla kat-
seltavaksi. 

KURSSEJA ALKAA MYÖS KEVÄÄLLÄ 2016.
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Improvisoitua iloa ja eläytymistä aikuisille ja nuo-
rille. Kerran kuussa keskiviikkoisin kolmituntinen, 
jossa improharjoituksia, soveltavaa draamaa, 
taiteidenvälistä toimintaa ja rentoutumista. Syk-
syn illat ke 16.9., ke 7.10., ke 4.11. ja 2.12. klo 
18.30 Tehtaankoululla. Ilmoittaudu mukaan en-
nen 14.9. - osallistua voi yhteen tai useampaan 
iltaan. Ilmoittautuneille lähetetään tarkka aika-
taulu + paikat. Klubista vastaa Titi Lillqvist, klubi-
iltojen ohjaajina 4-henkinen tiimi. 

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
26 t sl, 34 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

to 16.30-18.00
10.9.-3.12.2015 

14.1.-7.4.2016 
Enintään

20 opiskelijaa

110225 NUKKETEATTERI 
 PUPPET THEATER

Valmistamme nuket, luomme niille persoonan ja 
esitämme erilaisissa tilanteissa ryhmän omien 
ideoiden ja käsikirjoituksen myötä. Ryhmä so-
pii kaikille nukketeatterista kiinnostuneille sekä 
aikuisille että lapsille. We will make the puppets 
and the play together! Welcome. 

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

to 18.00-20.00
17.9.-26.11.2015 

Enintään
10 opiskelijaa

110226 THEATER GROUP FOR WOMEN
 NAISTEN NÄYTELMÄPIIRI

Valmistamme hauskan näytelmän nunnaluosta-
rin elämästä. Miten tunnelma muuttuu kun pai-
kalle saapuu yksi mies? Piiri sopii hyvin myös 
kielen opiskeluun ja toisiin kulttuureihin tutus-
tumiseen. Ryhmä harjoittelee ensin näytelmää 
sunnuntaisin ja sopii muut harjoituskerrat ja esi-
tykset yhdessä sen jälkeen kun esitys on kun-
nossa.

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
30 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015 mennessä 

ke 14-16.15
16.9.-25.11.2015 

Enintään
20 opiskelijaa

110601 KIRJOITTAMISEN RYHMÄ 

Luovan kirjoittamisen ryhmä, jonka tarkoitukse-
na on lisätä itsetuntemusta ja harjaantua kirjoit-
tajana. Kurssi sopii sekä kirjoittamisen harras-
tamisen aloittaville, että jonkin kirjoitusprojektin 
kanssa tukiryhmää tarvitseville. Sisältää Ajatus-
ten arkeologiaa ”tänään tässä ja nyt”.

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

ke 16.00-18.15
20.1.-6.4.2016 

Enintään
12 opiskelijaa

110602 AJATUSTEN ARKEOLOGIAA 

Etsitään kirjoittamalla arkiajatusten pinnan al-
la uinuvia ajatuksia tarkoituksena uskaltaa pääs-
tää irti täydellisyyden tavoittelusta ja antaa ky-
nän kulkea. Kirjoittamista ryhmässä tuntien aika-
na - ei kotitehtäviä. 

Kaupunginkirjasto, 
Wahreninkatu 4
Eira Merilä ja Eeva Suojanen
14 t sl, 14 t kl, 
Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 31.8.2015 mennessä 

Joka toinen viikko 
ma 18.00-19.30
7.9.-30.11.2015 
11.1.-18.4.2016 

Enintään 
18 opiskelijaa

110603 LUKUPIIRI

Työkauden 1. kerralla sovitaan lukulista. Keskus-
tellaan vuorossa olevan kirjan lukukokemuksis-
ta ja vertaillaan ryhmässä syntyviä erilaisia näke-
myksiä. Kurssin ohjaaja valmistaa jonkin verran 
monisteita, jotka johdattavat teoksen sisältöön. 
Syksyn kokoontumiset ovat 7.9., 21.9., 5.10., 
19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11. Kevään kokoontu-
miset ovat 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 14.3., 4.4. ja 
25.4. 

Toimipaikka avoin, 
Eliisa Lintukorpi

15 t sl, 15 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 28.9.2015 mennessä

Joka toinen viikko  
ma 16.30-18.30

5.10.-30.11.2015 
25.1.-25.4.2016 

Enintään
20 opiskelijaa

110604 JUURET TAMMELASSA - 
 PORTAAN PITÄJÄSSÄ

Tutustumista seudun historiaan näytelmän kir-
joittamisen kautta. Tavoitteena tuottaa yhteinen 
näytelmäteksti, jonka tapahtumat sijoittuvat Tam-
melan historiaan.Mukaan voi tulla myös oman 
näytelmäidean kanssa ja saada sille vahvistusta. 

KUVATAITEET

110300 METALLIGRAFIIKKA

Lankavärjäämö, Wahreninkatu 13
Sanna Kohonen
30 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2015 mennessä 

ke 18.00-20.15
23.9.-25.11.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Opetellaan syväpainografiikan perustekniikat: 
etsaus, akvatinta, kuivaneula. Tehdään värigra-
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110303 KALLIGRAFIAN ALKEET

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski
24 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015 mennessä  

ke 17.00-18.30
16.9.-9.12.2015 

Enintään
15 opiskelijaa

Alkeiskurssi tutustuttaa kalligrafiaan välineenä, 
perusteet ja kirjoitustyyliin. Pieniä sommitteluteh-
täviä ja värien käyttöä. Kurssi sopii kaikille, joita 
kiinnostaa mielen rauhoittaminen, käsin kirjoitta-
minen ja viivan hallinnan harjoittaminen.

110301 MAALAUKSEN PÄIVÄPIIRI

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs.,
Wahreninkatu 13
Pirkko Teräväinen
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015 mennessä

ke 12.30-14.45
16.9.-25.11.2015 

27.1.-6.4.2016 
Enintään

20 opiskelijaa

Kurssilla saa ohjausta ja tukea oman kuvatai-
teellisen näkemyksen kehittymiselle henkilö-
kohtaisen ohjauksen kautta. Materiaalina voi ol-
la akryyli-, akvarelli-, peite- tai pastelliväri tekijän 
mieltymyksen mukaan. Ryhmä kokoaa lopuksi 
näyttelyn Vinkkeliin muiden taidepiirin kanssa.

110302 MAALAUKSEN ILTAPIIRI

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Leppämäki
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 €
Ilmoittautuminen 3.9.2015 mennessä

to 18.00-20.15
10.9.-19.11.2015 

27.1.-7.4.2016 
Enintään

20 opiskelijaa

Kurssin tavoitteena on löytää ja vahvistaa jokai-
sen luontevinta tapaa ilmaista luovuuttaan maa-
lauksen keinoin. Maalaamme sekä yhteisistä ai-
heista että tartumme myös omiin kuva-aiheisiin 
ja toivomuksiin. Tukena käytämme välillä lyhyitä 
ja yksinkertaisia rentoutus- ja mielikuvaharjoituk-
sia. Maalata voi akryyli-, akvarelli-, guassi tai öl-
jyväreillä. Kurssi sopii kaiken tasoisille maalaajil-
le myös vasta-alkajille, sillä tärkeintä on tekemi-
sen ja oivaltamisen ilo! Materiaalikulut eivät si-
sälly hintaan.

110304 KALLIGRAFIAN JATKORYHMÄ

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski
24 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015 mennessä

ke 18.30-20.00
16.9.-9.12.2015 
13.1.-15.4.2016 

Enintään
15 opiskelijaa

Kalligrafian jatkokurssi kehittää kauniin kirjoituk-
sen lisäksi käden ja aivojen yhteistyötä sekä vii-

110305 SARJAKUVAN TEON ALKEET

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Mari Salo
12 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 25.9.2015 mennessä

su 10.00-15.00
4.10. ja 25.10.2015 

Enintään
10 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan sarjakuvan eri ilmaisullisiin 
ratkaisuihin ja vertaillaan sarjakuvan eri tyylilaje-
ja. Kurssilla tehdään strippejä ja kerrotaan tarina 
sarjakuvan keinoin. 

110307 LOOSE DRAWING 
 ELI RENTO PIIRTÄMINEN

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

la 10.00-16.00

9.4.2016 
Enintään

14 opiskelijaa

110306 LIMITED PALETTE PORTRAIT
 RAJOITETTU PALETTI MUOTO-
 KUVA

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

la 10.00-16.00

12.3.2016 
Enintään

14 opiskelijaa

Maalaamme muotokuvan rajoitetulla paletilla. 
Rajoitetun paletin etuja on sen yksinkertaisuus 
ja selkeys. Kokemus öljyvärimaalaamisesta on 
avuksi, mutta ei välttämätöntä, halu oppia riittää. 
Kurssi soveltuu kaikille, joilla on halua ja intoa 
oppia muotokuvamaalaamista öljyväreillä. Opet-
tajalta saa kaikki tarvittavat tarvikkeet lainaan 
15€ materiaalimaksua vastaan. Lisätietoja www.
villapauli.net. Sähköposti art.saarinen@gmail.
com ja puhelin 040 5214 274.

Matalan kynnyksen kurssilla tutustutaan erilaisiin 
piirtimiin ja tutustutaan oman piirtämisen vahvoi-
hin puoliin. Kurssilla käydään läpi välineistä lyi-
jykynä, hiili, tussit, hiilipiirtimet ja muutamia eri-
koistekniikoita. Piirtämisen ohella tutustutaan 
erilaisiin papereihin ja alustoihin.Kurssi soveltuu 
niin vasta-alkajalle kuin harjaantuneemmallekin 
piirtäjälle. Opettajalta saat kaiken tarvittavan ma-
teriaalin 15€ materiaalihintaan. Jos haluat käyt-
tää omia tarvikkeita niin ota yhteyttä opettajaan. 
Lisätietoja www.villapauli.net. Sähköposti art.
saarinen@gmail.com ja puhelin 040 5214 274.

fiikkaa ja monotypioita. Jokainen työskentelee 
omaan tahtiinsa, omin aihein. Materiaalimaksu 
erikseen.

van hallintaa. Syksyllä aloitetaan kirjoittamisella 
ja jatketaan kalligrafisten töitten tekemisellä. Jot-
ta kirjoitus ei jäisi irralliseksi, lisätään töihin erilai-
sia välineitä kirjoittamiseen; eri tekniikat ja som-
mittelutehtäviä. Kurssi sopii kalligrafian alkeet 
osaaville monipuoliseen itsensä kehittämiseen. 
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110459 KULTAISEN IÄN ASKARTELU

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 59,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2015 mennessä

ke 12.00-14.30
9.9. - .2.12..2015
20.1. – 13.4.2016 

Enintään
30 opiskelijaa

Kurssilla tehdään käsitöitä osallistujien toiveiden 
mukaan. Neulotaan, virkataan, ommellaan, kirjo-
taan, tehdään mosaiikkitöitä jne. mukavan seu-
rustelun lomassa. Valmistuvat tuotteet tulevat 
voitoiksi kevään arpajaisiin. 

MUOTOILU JA KÄDEN TAIDOT

110480 TEKSTIILIÄ JA TAIDETTA 
 KEHITYSVAMMAISILLE 1

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Tuula Teperi
18 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2015  mennessä

Joka toinen viikko  
ma 17.00-19.15

21.9.-30.11.2015 
Enintään

10 opiskelijaa

Hei, me kierrätämme taas! Syksyn pimeinä iltoi-
na loihdimme sisustustuotteita. Ryhmämme ko-
koontuu maanantaisin joka toinen viikko (paritto-
mat viikot). Huom. tuettu kurssihinta on puolet il-
moitetusta eli 20 € ! 

110481 TEKSTIILIÄ JA TAIDETTA 
 KEHITYSVAMMAISILLE 2

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

Joka toinen viikko  
ma 17.00-19.15
18.1.-25.4.2016 

Enintään
10 opiskelijaa

Ja kierrätys jatkuu keväällä, kun tuunaamme itse 
korumme. Ryhmämme kokoontuu maanantaisin 
joka toinen viikko (parittomat viikot). Huom. tuet-
tu kurssihinta on puolet ilmoitetusta eli 20 € !  

110483 ORIGAMIA LAPSILLE

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Reika Vesala
4 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 9.11.2015  mennessä

ti 17.00-18.30
24.11.-1.12.2015 

Enintään
20 opiskelijaa

Origameja voi tehdä missä tahansa, kunhan on 
paperia, jota voi taitella. Materiaali on halpaa ja 
taitteleminen on hyvää aivojumppaa ja kehittää 
sorminäppäryyttä ja tarkkuutta. Origameja voi 
laittaa kortteihin tai niitä voi ripustaa koristeik-
si vaikkapa joulukuuseen. Opettajalla ohjeet mu-
kana, mutta jos sinulla on omia ohjeita, voit ot-
taa nekin mukaan. Tunnilla myös leikitään origa-
meilla. Kaksi kokoontumiskertaa. Materiaalimak-
su n. 1 €/hlö.  

110484 ORIGAMIA AIKUISILLE

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Reika Vesala
6 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 16.11.2015 mennessä 

ti 18.45-21.00
1.12.-8.12.2015 

Enintään
20 opiskelijaa

Origamin tekeminen on hyvää aivojumppaa. Ori-
gameja voidaan laittaa kortteihin, niillä voi koris-
tella tilaa, laittaa koristeiksi joulukuuseen tai niis-

110485 LETTIKOULU

Kehräämö, Wahreninkatu 11
Jenni Petänen
3 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 16.1.2016 mennessä 

su 10.00-12.15
31.1.2016 
Enintään

14 opiskelijaa

Lettitaiteilija Jenni Petäsen lettikurssilla opit 5-
6 erilaista lettiä, saat niksejä hiusten letitykseen, 
ideoita lettien yhdistelyyn kampauksiksi ja apua 
kampausten suunnitteluun esimerkiksi esiinty-
mistä tai juhlaa varten. Kurssilla voit letittää jo-
ko omia hiuksiasi tai tuoda mukanasi mallin (ys-
tävän, naapurin, lapsen, lapsenlapsen, malli-
nuken) tai voit tulla kaverin kanssa ja vuorotel-
la mallina olemista. Kurssi on tarkoitettu kaikil-
le letityksestä kiinnostuneille: omaan tai ystä-
vän päähän letittäjille, äideille, isille, kampaajille. 
Huom. vain letitystä harjoitteleva ilmoittautuu, ei 
malli! Jos osallistujia enemmän kuin 14, voidaan 
järjestää lisäkurssi iltapäiväksi.  

Blogit
www.kasityotakadestapitaen.wordpress.com
www.wahrenopisto.blogspot.com

KÄSITYÖT

110404 PINTERESTISTÄ ILOA JA HYÖTYÄ 
 KÄSITÖIHIN!

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Esa Virta ja Marja-Leena Kangasniemi-
Saari
3 t sl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 25.9.2015  mennessä

pe 16.00-18.15
2.10.2015 

Enintään
14 opiskelijaa

tä voidaan valmistaa koruja mm. kovettamalla. 
Opettajalla ohjeet ja papereita, mutta omatkin 
voi ottaa mukaan. Materiaalimaksu käytön mu-
kaan. Kokoonnumme kaksi kertaa.  
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Ovatko ideat hukassa? Opetellaan Pinterest- ku-
vapalvelun käyttöä ja miten sitä voi hyödyntää 
käsitöissä. Kootaan omia Pinterest- tauluja idea-
pankiksi omien persoonallisten käsityötuotteiden 
suunnitteluun.  

KÄSITYÖT tuntiopettajat:

Sirpa Eloranta  sirpaeloranta@gmail.com  040-5473236
Katri Hietala        050-3755991 
Tuija Grahn        040-5470 773
Teija Kaivoluoto-Viitanen teija.kaivoluoto-viitanen@pp.inet.fi 0400-969 710 
Tuija Kurikka        040-556 3464
Pirkko Kuusela  pirkko.kuusela@surffi.net  040-7487061 
Piritta Kämi-Conway  piritta.kami@ruusutila.com   050-4914661
Maria Malmström  info@nukketalo.net   050-3663446 
Leena Miettinen  leena.miettinen@surffi.net  050-5714541  
Jonna Oksanen  oksanenjonna@gmail.com  040-5696075 
Anni Paulin   annipaulin@gmail.com  040-502 0996 
Tero Pelto-Knuutila  teropk@gmail.com   0400-988269 
Tiina Raumolin  tiina.raumolin@gmail.com   050-3417361
Marjo Ritamäki  marjo.ritamaki@kktavastia.fi
    tai villapisama@gmail.com   050-525 7393
Outi Saaristo   tmi.tasapaino@gmail.com   040-834 5010 
Mari Salo   mariemiliasalo@yahoo.fr  040-7754757
Hanna Segarra  hanna.segarra@gmail.com  044-2785581 
Terhi Sipiläinen  terhi.sipiläinen@pp.inet.fi  041-4588 566
Karita Stenfors  karita.stenfors@surffi.net  0400-484478 
Arja Sura   arja.sura@surffi.net   040-5165219
Ulla Viljanen   ulla.viljanen@surffi.net  0407622788

110405 TYYKIKYLÄN KUDONTA 1 

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
33 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä

ti 17.30-19.45
15.9.-1.12.2015 

12.1.-5.4.2016 
Enintään

16 opiskelijaa

Syvennetään kankaankudonnan osaamista teo-
riassa ja käytännössä. Vuoden teemana jatkuu 
pellava. Toteutetaan mm. pellavaisia kudontatöi-
tä erilaisin sidoksin. Kurssi sopii kaikille kudon-
nasta kiinnostuneille. Opetusta syksyllä 11 ja ke-
väällä 12 kertaa. Kutoa voi keväällä viikon 16 
loppuun saakka.

KUDONTA

110406 TYYKIKYLÄN KUDONTA 2 

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1,
Wahreninkatu 11
Opettaja avoin
33 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2015 mennessä 

pe 12.30-14.45
18.9.-4.12.2015 
15.1.-15.4.2016 

Enintään
16 opiskelijaa

110407 TAMMELAN ILTAKUDONTA
 TAMMELA

FAI/ vanha paja, Tammela, 
Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 71,00 €

ma 18.00-20.30
14.9.-7.12.2015 
11.1.-11.4.2016 

Enintään
14 opiskelijaa

Opiskellaan kankaankudonnan perusasioita teo-
riassa ja käytännössä tai syvennetään jo opittua. 
Kurssi sopii aloitteleville sekä kudonnan perus-
teet osaaville. Opetuskertojen lisäksi loimen ra-
kentamiseen ja kutomiseen on varattava lisäai-
kaa. Opetusta syksyllä 11 ja keväällä 12 kertaa. 
Kutoa voi keväällä viikon 16 loppuun saakka.

Kerrataan kudonnan perustaitoja loimia suunni-
teltaessa, rakentaessa ja kutoessa. Loimet ra-
kennetaan yhteistyössä. Erilaiset sidokset ja ma-
teriaalit tulevat tutuiksi kurssilaisten toiveiden 
mukaisissa töissä. Kurssi sopii kaikille kudon-
nasta kiinnostuneille. 

110408 TAMMELAN PÄIVÄKUDONTA
 TAMMELA

FAI/ vanha paja, Tammela, 
Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 71,00 €

to 10.00-12.30
10.9.-3.12.2015 

7.1.-7.4.2016 
Enintään

14 opiskelijaa

Ks. edellinen kurssi.
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110409 KEVÄTKUDONTAA 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
39 t kl, 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

Suunnitellaan ja kudotaan keväinen nopeahko 
kudonnainen esim. matto, kaitaliina, laudeliina 
tms. Työt tehdään yksilö- tai yhteisloimissa kurs-
silaisten toiveiden mukaan. Ensimmäinen ko-
koontumiskerta on suunnittelua ja mahdollisten 
materiaalitilausten tekemistä. Opetuskertojen li-
säksi loimen rakentamiseen ja kutomiseen on 
varattava lisäaikaa.

110410 SUSIKKAAN KUDONTA-KÄSITYÖ
 TAMMELA

Susikkaan kylätalo, 
Susikkaantie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 59,00 €

Joka toinen viikko  
ke 18.00-20.30

16.9.-9.12.2015 
13.1.-6.4.2016 

Enintään
14 opiskelijaa

Suunnitellaan ja kudotaan yhteisloimiin kodin 
käyttötekstiilejä. Loimien rakentamisen ohes-
sa kerrataan jo opittuja asioita ja opitaan uut-
ta sidoksista ja materiaaleista. Kurssilla tehdään 
myös muita käsitöitä opiskelijoiden kiinnostuk-
sen mukaan.

110411 PORTAAN KUDONTA - KÄSITYÖ 
 TAMMELA
Portaan koulu, 
Suomaantie 8
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 59,00 € 

Joka toinen viikko  
ke 11.00-13.30

16.9.-9.12.2015 
13.1.-6.4.2016 

Enintään
14 opiskelijaa

Ks. Susikkaan kudonta-käsityö. 

110412  TEURON KUDONTA  TAMMELA

Teuron-Kuuslammin monitoimihalli, 
Ojajärventie 131
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 59,00 € 

Joka toinen viikko  
ke 17.30-20.00
9.9.-2.12.2015 

20.1.-13.4.2016 
Enintään

15 opiskelijaa

Kerrataan jo opittuja kudonnan perustaitoja 
loimen rakentamisessa, kutomisessa ja sidoso-
pissa. Opitaan lisää sidoksia ja suunnitellaan yh-
dessä toteutettavat työt. Loimet rakennetaan yh-
teistyössä. Kurssi sopii kaikille kudonnasta kiin-
nostuneille. 

110413 RIIHIVALKAMAN KUDONTA
  TAMMELA

Valkeaniemen Pirtti, 
Valkeaniementie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 59,00 €
 

Joka toinen viikko  
ti 17.00-19.30

15.9.-8.12.2015 
12.1.-5.4.2016 

Enintään
14 opiskelijaa

Ks. Teuron kudonta. 

OMPELU

110414 VAATEOMPELU

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
30 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015 mennessä 

ma 18.00-20.15
14.9.-30.11.2015 

11.1.-4.4.2016 
Enintään

14 opiskelijaa

Suunnitellaan ja ommellaan trendikkäitä vaattei-
ta arkeen ja juhlaan. Käytetään soveltaen val-
miskaavoja. Kurssilla opittavia asioita sovelle-
taan omiin vapaavalintaisiin vaatteisiin. Soveltuu 
kaikenikäisille vaatteiden ompelusta kiinnostu-
neille. Opetusta ei ole 5. ja 12.10.

110415 TAMMELAN VAATEOMPELU
 TAMMELA

Koulukeskus, Koulutie 1
Tuija Grahn
36 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 1.9.2015 mennessä

ti 18.00-20.15
8.9.-24.11.2015 

Enintään
12 opiskelijaa



27

110417 VAATTEITA ARKEEN JA JUHLAAN

Heikan koulu, Saksankatu 23
Tuija Grahn
36 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 3.9.2015  mennessä 

to 17.00-19.15
10.9.-26.11.2015 

Enintään
14 opiskelijaa

Kurssi soveltuu kaikille ompelusta ja kaavoituk-
sesta kiinnostuneille. Ommellaan vaatteita ar-
keen ja juhlaan. 

110416 UNELMIESI TAKKI

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
36 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 2.9.2015 mennessä

ke 15.30-17.45
9.9.-9.12.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Unelmoitko yksilöllisestä, hyvin istuvasta ta-
kista? Sopiiko tyyliisi kevyt villakangastakki tai 
trenssi? Vai oletko kenties pusakkatyyppiä? Tu-
le ompelemaan itsellesi unelmiesi takki. Opetus-
ta ei ole 7. ja 14.10.

Tämä kurssi sopii henkilöille, jotka pitävät ompe-
lusta, mutta eivät uskalla ryhtyä ompelemaan il-
man apua. Kurssi sopii hyvin myös niille, jotka 
eivät löydä kaupoista sopivia vaatteita tai halua-
vat pukeutua yksilöllisesti. Kurssilla voi ommella 
myös vanhojenpäivän puvun. 

110418 KANSALLISPUKU

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015 mennessä

Joka toinen viikko  
ke 18.00-20.15

16.9.-25.11.2015 
13.1.-23.3.2016 

Enintään
12 opiskelijaa

Nyt jos koskaan! Oletko ollut aikeissa valmistaa 
kansallispuvun perinteisin menetelmin? Iätön 
ja ajaton kansallispuku on monen suvun aarre 
ja sen arvo kasvaa, kun teet sen itse. Tule val-
mistamaan valitsemasi puku, sen osa tai korjaa-
maan vanhaa pukuasi. 

110419 EKOMUOTI

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

ti 17.00-19.15

19.1.-5.4.2016 
Enintään

12 opiskelijaa

Suunnitellaan ja toteutetaan muodikkaita vaat-
teita ja sisustustekstiilejä vanhoista elämää näh-
neistä vaatteista tai tekstiileistä, kuten miesten 
puvuista, farkuista, virkatuista pitsiliinoista jne. 
Materiaalipankkina TEXVEX, josta saa hakea 
tälle kurssille materiaalin ilmaiseksi. Toteutetaan 

110420 TUUNAUS

Heikan koulu, Saksankatu 23
Tuija Grahn
30 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2016 mennessä 

to 17.00-19.15
14.1.-17.3.2016 

Enintään
12 opiskelijaa

Tällä kurssilla voi ommella mekkoja, tunikoita ja 
hameita vanhoista verhoista, farkuista, pöytä-
liinoista ja muistakin kaapin kätköistä löytyneistä 
tekstiileistä. Voit tehdä esimerkiksi pöytäliinois-
ta tai verhoista mekkoja ja tunikoita, huivista pai-
dan, farkuista tai jokamiehen lakanoista hameen 
ym. 

110421 SAUMURIKOULU

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
9 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 11.1.2016 mennessä

ke 15.00-17.30

13.1.-27.1.2016 
Enintään

12 opiskelijaa

Harjoitellaan saumurin monipuolista käyttöä, 
esim. langoitus, tikkityypit, säädöt, differentiaali-
syötön käyttö jne. Mikäli mahdollista ota mukaa-
si oma saumuri + langat. Ensimmäiselle kerralle 
myös erilaisia neulospaloja.

110422 NEULOSVAATTEIDEN 
 MONET MUODOT

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

ke 15.00-17.30

3.2.-6.4.2016 
Enintään

12 opiskelijaa

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.

110423 KASSIT, PUSSUKAT JA KUKKAROT  
 TAMMELA

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

ti 17.00-19.15
19.1.-8.3.2016 

Enintään
12 opiskelijaa

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

opintoretki TEXVEKSiin erikseen sovittuna aika-
na. 



28

110424 OMMELLAAN NAHKAA

Nuorten työpaja, Wahreninkatu 11 H
Katri Hietala
36 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 5.1.2016  mennessä

ti 17.00-19.30
12.1.-5.4.2016 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla opitaan nahan ompelun perusasioita 
ja valmistetaan nahasta hame, liivi tai asustei-
ta oman valinnan mukaan. Materiaalina voidaan 
käyttää vanhoja nahkatuotteita tai uutta materi-
aalia. Ensimmäisellä kerralla tehdään materiaali-
tilaus. Vanhoja nahkavaatteita kannattaa katsel-
la kirppareilta jo syksyn aikana. Kurssilla käyte-
tään valmiita kaavapohjia soveltaen ja tehdään 
kankaasta kaavasovite ennen nahan ompelua. 
Kurssilla opitaan myös teollisuusompelukoneen 
käyttöä. Kurssi soveltuu kaikille nahkaompelus-
ta kiinnostuneille. Käynti kurssipaikalle keilahal-
lin puolelta. 

110425 TILKKUSTARTTI

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
9 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 31.8.2015  mennessä 

ma, ke, pe
 17.00-19.15

7.9.-18.9.2015 
Enintään

12 opiskelijaa

Pikakurssi tilkkutyön alkeisiin. Tilkkutyön perus-
työtavat käsin ja koneella ommellen. Perehdy-
tään materiaaleihin ja työvälineiden käyttöön. 
Opitaan tilkkutyön kokoaminen. Ota mukaan eri-
värisiä tilkkuja ja ompelulankaa sekä muut pe-
rusompeluvälineet. Kurssipäivät ma 7.9. ke 9.9. 
ja pe 18.9. klo 17.00-19.15. 

110426 TILKKUTYÖT

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2015 mennessä 

Joka toinen viikko  
ke 18.00-20.15

23.9.-2.12.2015 
20.1.-30.3.2016 

Enintään
14 opiskelijaa

Opitaan erilaisia tilkkutyötapoja. Käytetään luo-
vasti erilaisia materiaaleja, esim. kierrätysmateri-
aalia kuten farkkua. Ommellaan vapaavalintaisia 
tilkkutöitä sisustukseen, vaatteiksi tai asusteik-
si. Kurssipäivät: ke 23.9., 21.10., 4. ja 18.11., 2. 
ja 9.12. Kevään kurssipävät keskiviikkoisin parit-
tomilla viikoilla. Huom! Tilkkustartissa opit perus-
työtavat käsin ja/tai koneella ommellen.

LANKATYÖT JA HUOVUTUS

110427 LANGOILLA

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2015 mennessä 

Joka toinen viikko  
ma 10.00-12.15

21.9.-30.11.2015 
11.1.-21.3.2016 

Enintään
14 opiskelijaa

Unelmoitko itse neulotusta tai virkatusta vaat-
teesta tai asusteesta? Kaipaako lattiasi katseen-
vangitsijaa; virkattua mattoa? Onko sohvannur-
kassasi tilaa neulotulle intarsiatyynylle? Kurssilla 
opetellaan erilaisia virkkaus- ja neulomisteknii-
koita. Ota mukaan lankoja, puikkoja ja koukkuja. 
Mattoja varten tehdään materiaalitilaus. 

110428 NYPLÄYS

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Leena Miettinen
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 15.9.2015  mennessä

ti 17.00-19.15
22.9.-24.11.2015 
12.1.-22.3.2016 

Enintään
12 opiskelijaa

Nyplätään liinoja, asusteita, koristeita jne. Ko-
keillaan eri materiaalien nyplättävyyttä. 

110429 KORISTELE KIRJOMALLA

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 17.9.2015 mennessä

Joka toinen viikko  
to 14.00-16.15

24.9.-3.12.2015 
14.1.-7.4.2016 

Enintään
14 opiskelijaa

Kirjotaan käsin, suunnitellaan itse tai sovelle-
taan valmiita kirjontamalleja erilaisiin kirjontatöi-
hin. Materiaalina esim. villa, puuvilla tai pellava. 
Opetellaan materiaalien valintaa, erilaisia pisto-
ja, viimeistelytapoja ja värien käyttöä. 

110430 NUKKAPINTAA TUFTAAMALLA

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
24 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 30.10.2015 mennessä

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00

7.11.-22.11.2015 
Enintään

10 opiskelijaa

Tuftaus on nukkapinnan tekemistä helposti ja 
nopeasti. Kurssilla opetellaan tekniikka ja iloitel-
laan lankojen ominaisuuksilla ja väreillä. Tuftattu 
pinta soveltuu hyvin esim. seinätekstiiliksi. Opis-
tolta saat kurssin ajaksi lainaksi tuftausvälineet. 
Mukaan tarvitset neulelankoja ja harvahkoa poh-
jakangasta (esim. pellavaa tai juuttia). Pohja-
kangasta voi ostaa myös kurssilla. Tarvikeluette-
lo lähetetään. Kurssipäivät: la-su 7.-8.11. ja 21.-
22.11.  

Opiskelu kannattaa aina.
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110431 RYIJY OMMELLEN

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

la 10.00-13.15

23.1.-20.2.2016 
Enintään

12 opiskelijaa

Tule opettelemaan ryijyn ompelemisen perus-
tekniikka ja valmista pieni ryijy. Materiaalina vil-
lainen ryijylanka tai vaikkapa paperinaru. Kurssi-
päivät: 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. 

110432 NUNO-HUOVUTUS

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Marjo Ritamäki
21 t kl, 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

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 
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.  

110433 KANKAANPAINANTA 

Lankavärjäämö, kankaanpainanta, 
2. krs.,Wahreninkatu 13
M-L Kangasniemi-Saari
44 t sl, Kurssimaksu 59,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä

ti 17.00-20.00
15.9.-1.12.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Suunnitellaan ja toteutetaan jännittäviä kuvioita 
erilaisin menetelmin, esim. estokuviointi ja aurin-
kovärjäys. Valmistamme painokaavioita ja valo-
tamme seuloja. Käytetään myös valmiita valotet-
tuja kaaviokuvia. Hyödynnetään myös avoseu-
lan monipuolista käyttöä. Kankaat sopivat esim. 
sisustukseen ja vaatetukseen sekä laminoitavik-
si tarjottimiin sekä pannunalusiin ja leikkuulau-
toihin! Kurssi sopii aloittelijoille ja myös aiemmin 
kankaanpainantaa harrastaneille.

KANKAANPAINANTA JA VÄRJÄYS

110434 LUOVASTI LAAKAPAINOA
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Rykkeri
Outi Saaristo
24 t kl, 
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

Kurssilla tutustutaan kankaanpainannan laaka-
painotekniikkaan käsiteollisessa metritavaratuo-
tannossa. Kurssilla valmistetaan avoseulaa käyt-
täen uniikki sisustus- tai vaatetuskangas. Työs-
kentely tapahtuu ohjatusti ryhmätyöskentelynä 
20 metriä pitkällä painopöydällä ja sen oheisväli-
neistöllä työtila Rykkerissä Kutomoalueella, Puu-
villakatu 4 C 3. Materiaalit voi ostaa kurssilta. Li-
sätiedot tarv. opettajalta. Kurssipäivät: la-su 16.-
17.1. ja 23.-24.1. klo 10.00-16.00. 

110435 INDIGOVÄRJÄYS

Lankavärjäämö, kankaanpainanta, 
2. krs., Wahreninkatu 13
M-L Kangasniemi-Saari
20 t kl, 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

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.

110436 VÄRJÄYSSIENET JA
 RUOKASIENET TUTUIKSI TAMMELA

Arja Sura

5 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015  mennessä

ke 16.30-21.00
16.9.2015 
Enintään

15 opiskelijaa

Lähde mukaan sieniretkelle tunnistamaan ylei-
simpiä värjäys- ja ruokasieniä. Tällä kertaa ke-
räämme erityisesti värjäykseen sopivia sieniä. 
Kokoonnumme Tammelassa Saaren kansan-
puiston parkkipaikalla klo 16.30. Ota mukaan 
sienikori sekö rasioita ja pusseja, sieniveitsi, ret-
kivaatetus ja saappaat sekä hieman evästä, sil-
lä retken jälkeen nautimme eväistä Kuivajärven 
rannassa olevalla laavulla ja saamme vielä tieto-
utta sienten oikeasta jälkikäsittelystä.

110437 KASVI- JA SIENIVÄRJÄYS 
 Ei sisälly aktiivimaksuun. TAMMELA

Opiston kesämökki, Opistontie
Karita Stenfors-Selkälä
21 t kl, 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
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Kurssilla värjätään villalankoja luonnosta kerät-
tävillä kasveilla. Lankatilaukset sekä kasvien ke-
räämisen ohjeet ke 18.5. klo 18.00--20.15. Keh-
räämön tekstiililuokassa 3. Jos olet aiemmin ke-
rännyt sieniä, värjätään myös niitä. Varsinainen 
värjäys tapahtuu luonnon helmassa opiston ke-
sämökillä Tammelassa Pyhäjärven rannalla 28.-
29.7. klo 9.00-16.15. Puumaksu 5 €. 

ERIKOISTYÖT

110438 ”24 TUNNIN KÄSITYÖRISTEILY”

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Eri opettajia
13 t sl, 11 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 18.9.2015  mennessä 

la 10-15
26.9.-28.11.2015 

6.2.-5.3.2016 
Enintään

12 opiskelijaa

VANHAN T-PAIDAN MUODISTUS 
la 26.9. ja 3.10. klo 10.00-13.00, Ulla Viljanen. 
(Tekstiililuokka 3.) Leikataan, suikaloidaan, leti-
tetään, laskostetaan, rypytetään ja ommellaan 
vanhat t-paidat uusiksi. Höysteeksi nauhoja, pit-
sejä, nappeja yms. mitä keksitkään koristeluun. 
Ota mukaan näitä ja kaikkea muutakin mitä kät-
köistäsi löytyy, lisäksi ompelutarvikkeet. 
LASIPUTKISTA JOULUKORISTEITA 
la 28.11. klo 10.00-15.00, Anni Paulin. (Tekstii-
liluokka 2.) Päivän aikana ehtii valmistaa esim 
tähden, aurinkotähden, helmipallon ja/tai pieniä 
koristeita. Materiaalin voi ostaa kurssipaikalla. 
Ota mukaan sakset, muistiinpanovälineet ja pie-
ni kuljetuslaatikko. 
KEHYSKUKKARO 
la 6.2. klo 10.00- 14.00, Tuija Grahn. (Tekstiili-
luokka 3.) Valmistetaan uniikki kehyskukkaro. 
Ota mukaasi esim. puuvillakangasta tai markiisi-
kangasta, farkkua tai jotakin muuta sopivaa kan-
gasta. Lisäksi tarvitaan vuorikangas ja ompelu-
välineet. Kukkaroa voi myös koristella esim. pit-
seillä, napeilla, nauhoilla tai helmillä. Varaa mu-
kaan ohueen materiaaliin tukikangasta. Opetta-
jalta voi ostaa kehyksen. 
KIERRÄTYSKORU
la 5.3. klo 10.00-15.00, Mari Salo. (Tekstiililuok-
ka 2.) Tutustutaan kierrätysmateriaalien (pape-
ri, muovi, tölkit, pyörän sisäkumi) mahdollisuuk-
siin korujen valmistuksessa. Harjoitellaan sopivi-
en työkalujen käyttöä ja suunnitellaan omia ko-
rumalleja. Tarvikeluettelo lähetetään.

110439 KIERRÄTYKSEEN KÄSIKSI!

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Mari Salo
28 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2015  mennessä 

la 10.00-13.15
26.9.-14.11.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

110440 KANKAAN LUOVA MUOKKAA-
 MINEN JA PINTAKÄSITTELY

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Piritta Kämi-Conway
27 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2015  mennessä

pe 18.00-20.30
25.9.-27.11.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan, opetellaan ja vaikka keksi-
tään itse uusia, erilaisia kankaan muokkaamis-
tapoja. Kurssilla voit koittaa esim. vapaakirjailua 
koneella, vekittämistä, maalaamista, värjäämis-
tä, polttamista tai huovuttamista eri materiaalien 
kanssa. Kankaan lisäksi materiaalina voi käyttää 
mitä vaan paperista ruostuneeseen metallilan-
kaan. Valmistetusta ja pintakäsitellystä kankaas-
ta voit valmistaa haluamasi tuotteen, esim. vaat-
teen, huivin, sisustustekstiilin tai vaikka taidete-
oksen. Opettajana teatteripuvustuksen ammatti-
lainen. Tarvikeluettelo lähetetään.

110441 KRANSSIPAJA

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2,
Wahreninkatu 11
Ulla Viljanen
6 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 25.9.2015  mennessä 

su 10.00-15.00
4.10.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Koristellaan värikäs ovikranssi itselle tai lahjak-
si. Käytämme valmiita kranssipohjia, joita koris-
telemme luonnonmateriaalein ja tekstiilimateri-
aalein. Ota mukaasi syksyn värikkäitä vaahte-
ranlehtiä, männynkäpyjä, puolalankaa, (kuuma-
liimapistooli), tilkkuja, lankoja, nauhoja, kutei-
ta jne. Kranssipohjana käytetään esim. styroxia, 
pajua, risua tai olkea. 

110442 VANHAN AJAN TONTTU

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Tiina Raumolin
20 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2015  mennessä

ma 18.00-21.00
28.9.-26.10.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan kierrätyskäsityötekniikoihin 
ja ideoihin eri maailman kolkista. Kurssin aikana 
valmistetaan esimerkiksi punottu paperikori bra-
silialaisella tekniikalla, käsilaukku pyörän sisäku-
mista, veistos tölkeistä afrikkalaiseen tapaan ja 
koruja moninaisista materiaaleista. Kurssin ta-
voitteena on antaa ideoita kierrätysmateriaalien 
käyttöön jokapäiväiseen elämään sekä pereh-
dyttää niiden käyttöön käsityössä, askartelussa 
ja taiteen tekemisessä. Opetusta ei ole 31.10. 
Tarvikeluettelo lähetetään.

Valmistetaan noin 50 cm pitkä nostalginen van-
han ajan tonttu. Tontun pää on paperimassaa, 
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110443 JOULUKORTTEJA JA -KORISTEITA 
 BIG SHOT -LAITTEELLA

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Raumolin
14 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 20.11.2015 mennessä 

la 9.30-15.15
su 9.30-15.15

28.11.-29.11.2015 
Enintään

12 opiskelijaa

Leikataan ja kohokuvioidaan Big shot -laitteel-
la erilaisia materiaaleja. Kuvioita voi käyttää 
kortteihin ja koristeisiin. Lisäksi käytössä on lei-
masimia ja mustetta. Valmistetaan suklaalevyl-
le ja tuikuille pieni lahjakotelo. Opettajalla malle-
ja ja ideoidaan yhdessä lisää. Voit ottaa mukaan 
myös omia korttipohjia, kartonkeja ja koristepa-
pereita. Opettajalta voi myös ostaa tarvikkeita.

110444 HIMMELI HURMAA

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Pirkko Kuusela
20 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 1.10.2015  mennessä 

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

16.10.-24.10.2015 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssilla valmistetaan moderni tai perinteinen si-
sustushimmeli. Materiaalina voi käyttää järviruo-
koa (”kaislaa”), rukiin olkea, mehupillejä tai mitä 
tahansa korsimateriaalia. Ruokojen keruu- ja kä-
sittelyohjeet lähetetään ilmoittautuneille. Kurssi-
päivät: pe 16. ja 23.10. sekä la 17. ja 24.10.

110445 KALANNAHAN PARKITUKSEN
 PERUSTEET

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Jonna Oksanen
14 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 2.10.2015  mennessä 

la 10.00-15.45
su 10.00-15.45

17.10.-18.10.2015 
Enintään

12 opiskelijaa

Tunneilla opitaan kuinka kalannahkoja käsitel-
lään; puhdistus, parkinta ja pehmitys. Kurssin 
jälkeen voit käyttää nahkaa kuten mitä tahan-
sa muutakin nahkaa. Mahdollisuuksia on monia, 
esim. lompakot, rannekkeet, kellonhihnat, ken-
gät tai vaikka lyhdyt. Kurssi on tarkoitettu vasta-
alkajille. Opettajalta voit ostaa kaiken tarvittavan 
materiaalin. Mikäli tuot omia nahkoja, viillä nah-
ka irti lihasta ja pakasta nahka tuoreeltaan. Tuo 
se jäisenä kurssille. Kalanahkoja voit käyttää 

110446 KESÄSANDAALIT 
 OMAN MALLIN MUKAAN

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Jonna Oksanen
18 t kl, 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

Kurssilla suunnittelemme, kaavoitamme sekä to-
teutamme omaan jalkaan sopivat kesäsandaalit. 
Sandaalit valmistamme parkkinahasta käsin om-
pelemalla. Kurssi soveltuu myös vasta-alkajille. 
Kurssipäivät: pe 1.4. klo 17.00-20.15, suunnit-
telu ja kaavoitus, la 2.4. klo 10.00-15.45 nahan 
leikkaus, värjäys ja ompelun aloittaminen, su 
3.4. klo 10.00-15.45 ompelu, viimeistely ja ras-
vaus. Materiaalit (30-40 €) maksetaan opettajal-
le ensimmäisellä kerralla. 

110447 MORONTOSSUT  SYKSY

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Titi Lillqvist
8 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2015  mennessä

to 18.00-19.00
la 10.00-15.45

17.9.-26.9.2015 
Enintään

12 opiskelijaa

Morontossu on kangassuikaleista lestin päälle 
punottu tuohivirsumainen tossu, forssalainen eri-
koisuus. Kurssilla tutustutaan lyhyesti morontos-
sun forssalaiseen historiaan ja tehdään tossupa-
ri aikuisen tai lapsen koossa. Ennakkokokoontu-
misessa to 17.9. klo 18.00-19.00 (muotoiluluok-
ka) jaetaan lestikoot ja sovitaan materiaaleista. 
Materiaalimaksu on n. 10 € koosta riippuen. 

110448 MORONTOSSUT  KEVÄT

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Titi Lillqvist
8 t kl, 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

Kurssin sisältö sama kuin edellä.
Ennakkokokoontuminen to 3.3. klo 18.00-19.00 
(muotoiluluokka).

esim. myöhemmin keväällä järjestettävällä san-
daalikurssilla tai Ommellaan nahkaa -kurssilla. 

joka hiotaan ja maalataan. Tontulle maalataan 
myös kasvot ja ilme. Lampaan taljasta tehdään 
hiukset ja parta. Tontulle tehdään taipuisa varta-
lo ja ommellaan yksilölliset vaatteet. Tavoitteena 
on tehdä persoonallinen tonttu jolla on nimi ja ta-
rina. Tutustu tonttuihin: nukkekammari.fi. Materi-
aalit (noin 60 €) maksetaan kurssin aikana. 

110449 HELMITYÖT

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

la 10.00-14.15
12.3.-9.4.2016 

Enintään
12 opiskelijaa
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Tehdään helmipujottelutöitä pienillä helmillä 
esim. rintakoruja, korvakoruja tai erilaisia kaula- 
ja rannekoruja ohueen metallilankaan. Voit myös 
tehdä nukkekotiin kattokruunun pienistä helmis-
tä. Voit tuoda mukanasi omia tarvikkeita tai opet-
tajalta voi ostaa. Jos sinulla on pyöreäpäiset 
korupihdit, ota mukaan. Kurssipäivät: la 12. ja 
19.3., 2. ja 9.4. 

110450 KIRJANSIDONTA

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Raumolin
32 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 26.2.2016  mennessä

pe 18.00-21.00
la, su 10.00-15.00

4.3.-20.3.2016 
Enintään

12 opiskelijaa

Tutustutaan kirjansidonnan perustekniikoihin ja 
materiaaleihin oman kiinnostuksen mukaan. Si-
dotaan uusia kirjoja, albumit, japanilaisia sidok-
sia, koptisidos, perinteinen kirja ja pienet vih-
koset.Kaikkia tarvikkeita voi ostaa opettajalta. 
Omista aarrekätköistä voi tuoda kirjan kansima-
teriaaliksi vanhoja tekstiilejä tai koristepaperia. 
Opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan voimme 
värjätä nahkaa kirjan kansiin. Kurssi sopii vasta-
alkajille tai kokeneille tekijöille. Kurssipäivät: pe 
4. ja 18.3., la 5.- ja 19.3., su 6. ja 20.3.  

110455 NUKKEKODIN PIENESINEET

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Maria Malmström
24 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2015  mennessä

ma 17.00-19.15
14.9.-9.11.2015 

Enintään
10 opiskelijaa

Kurssilla valmistetaan nukkekodin pienesineitä 
erilaisista materiaaleista eri tekniikoita käyttäen. 
Kurssi on tarkoitettu aikuisharrastajille. Aiheet: 
Reinotossut, jääkiekkoluistimet, maila ja kiekko, 
joulukukkia, joulukuusi ja koristeita sekä joulu-
kuusenmatto. Ohjeet kirjasta: Nukkekoti Väinö-
län Joulu. Tarvikeluettelo lähetetään. 

110456 PERINTEINEN VERHOILU 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Koijärven koulu - päiväkoti
Hanna Segarra

26 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 22.10.2015 mennessä

to 18.00-19.30
la , su 10.00-15.00
29.10.-29.11.2015 

30.1.-21.2.2016 
Enintään

7 opiskelijaa

Verhoillaan vanha tuoli. Kurssilla voidaan si-
toa joustimia, tehdä meriheinäperustuksia ja tu-
tustua muihin perinteisen verhoilun vaiheisiin. 
Myös paperinaru- ja kaislapunontamahdollisuus 
omaan runkoon. Aloitetaan alkeista tai syvenne-
tään jo opittuja taitoja. Ennen varsinaista verhoi-

MUUT TAITOAINEET

110451 PUU- JA METALLITYÖT

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Juha Oja
36 t sl, 40 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2015  mennessä 

ke 17.30-20.30
23.9.-25.11.2015 
13.1.-23.3.2016 

Enintään
16 opiskelijaa

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekteja 
valintasi mukaan; esim. erilaisia korjauksia, enti-
söintejä sekä kunnostuksia aina moottori- ja me-
tallihommista ovenkarmeihin. Opettaja neuvoo 
ja opastaa tarvittaessa. Koulun koneet ja lait-
teet ovat käytettävissä. Omat aihiot ja materiaa-
lit. Kone- ja laitemaksu 8€/lukukausi.

110452 PUUTYÖT  TAMMELA

Koulukeskus
Koulutie 1
Markus Wiik
36 t sl, 40 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2015  mennessä

ma 17.30-20.30
21.9.-23.11.2015 

11.1.-21.3.2016 
Enintään

10 opiskelijaa

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekteja 
valintasi mukaan, kuten erilaisia huonekalukorja-
uksia, entisöintejä, puutöitä, pienimuotoisia me-
tallitöitä tai muita omia projekteja. Opettaja neu-
voo ja opastaa tarvittaessa. Koulun koneet ja 
laitteet ovat käytettävissä. Omat aihiot ja materi-
aalit.

110453 TEHDÄÄN MÄKIAUTO

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

ti 17.30-20.30

16.2.-26.4.2016 
Enintään

16 opiskelijaa

Tehdään vanha kunnon mäkiauto ja huristellaan 
sillä kurssin päätteeksi pitkin mäkiä ja mantuja. 
Opettaja neuvoo ja opastaa tarvittaessa. Koulun 
koneet ja laitteet ovat käytettävissä. Omat aihi-
ot ja materiaalit. Voidaan tehdä yhteishankinto-
jakin.

lua pidetään tapaaminen, jossa opettaja neuvoo 
tarvikkeiden tilauksesta, silloin voit tuoda tuoli-
si tai kuvan näytille. Kaikentasoiset kädentaitajat 
ovat tervetulleita! Kurssipäivät: to 29.10. klo 18-
19.30 (Kehräämön tekstiililuokka 2), la-su 14.-
15.11. ja 28.-29.11. Keväällä la-su 30.-31.1. ja 
20.-21.2. (Koijärven koulu).

www.forssa.fi/wahrenopisto
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110454 TEHDÄÄN PERINNEJOUSI

Keskuskoulu
Koulukatu 5-7
Markku Kuittinen
16 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 25.9.2015  mennessä

pe 17.30-20.30
la, su 10.00-16.00

2.10.-4.10.2015 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssilla veistetään saarnesta, helppotekoinen 
puujousi, flatbow. Opitaan hyvän jousipuun va-
linta, muotoilu, tilleröinti, jänteen punonta sekä 
nahkaisen kädensijan valmistus. Opettajalta voi 
ostaa tarvittavat materiaalit 40 €. 

110457 HOPEAKORU-TYÖPAJA
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tero Pelto-Knuutila
24 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 16.10.2015 mennessä 

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00

24.10.-1.11.2015 
Enintään

14 opiskelijaa

Kurssilla valmistetaan ketjuja, sormuksia ja rii-
puksia hopea-, messinki- ja kuparilevystä sekä -
langasta. Tutustutaan korunvalmistukseen perin-
teisiä kultasepän menetelmiä hyödyntäen. Ma-
teriaalia voi ostaa opettajalta, mutta myös omat 
materiaalit ovat kurssille tervetulleita. Työkalu-
korvaus on 5 €. Kurssipäivät: la - su 24.-25.10., 
la-su 31.10. ja 1.11.

110458 HOPEAKORU TEHOPAJA 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tero Pelto-Knuutila
36 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 15.1.2016  mennessä

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00
23.1.-7.2.2016 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla toteutetaan oppilaiden omia koruideoita 
mahdollisimman laajasti. Opetellaan uusia tek-
niikoita ja hiotaan vanhoja taitoja. Tarvittaessa 
opettaja auttaa idean valinnassa. Valmistettavat 
korut voivat olla esim. sormuksia, riipuksia tai 
korvakoruja. Parhaan hyödyn kurssista saa, jos 
lähettää ideasta etukäteen esim. kuvan s-postilla 
(teropk@gmail.com). Opettajalta voi ostaa ma-
teriaalia, mutta myös omat materiaalit ovat kurs-
sille tervetulleita. Työkalukorvaus on 5 €/ oppi-
las. Kurssipäivät: la-su 23.-24.1., la-su 30.-31.1. 
ja la-su 6.-7.2. 

110460 POSLIININMAALAUS 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Lankavärjäämö, muotoiluluokka,
Wahreninkatu 13
Teija Kaivoluoto-Viitanen
24 t sl, 32 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 €

Joka toinen viikko  
ma 18.00-21.00
14.9.-7.12.2015 
11.1.-18.4.2016 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssilla koristellaan valkoposliinia koriste- ja 
käyttöesineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin tee-
man sovimme yhdessä kurssin alussa. Soveltuu 
niin aloittelijoille kuin jo pidempään alaa harras-
taneille. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun.

110461 POSLIININMAALAUS   TAMMELA
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Susikkaan kylätalo
Susikkaantie
Teija Kaivoluoto-Viitanen
28 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 71,00 €

Joka toinen viikko  
ma 18.00-21.00
7.9.-30.11.2015 
4.1.-25.4.2016 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssilla koristellaan valkoposliinia koriste- ja 
käyttöesineiksi monin eri tekniikoin. Kurssin tee-
man sovimme yhdessä kurssin alussa. Soveltuu 
niin aloittelijoille kuin jo pidempään alaa harras-
taneille. Polttomaksut tilitetään opettajalle. 

110465 MOSAIIKKIA

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
23 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 22.1.2016  mennessä

pe 18.00-20.15
la, su 10.00-14.15

5.2.-28.2.2016 
Enintään

12 opiskelijaa

Mosaiikkia materiaalina lasi, peili, kaakeli, poslii-
ni tms. Kurssilla voit tehdä tasotyön, pallon, au-
rinkosiepparin tai mitä ikinä keksitkään. Ensim-
mäisellä kerralla teoriaopetus ja tehdään mate-
riaalitilaus. Ota mukaan muistiinpanovälineet. 
Kurssipäivät: pe 5.2. klo 18.00-20.15, la-su 20.-
21.2 klo 10.00-14.15 ja la-su 27.-28.2. klo 10.00-
14.45.  

110466 MUNANKUORIMOSAIIKKI

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Sirpa Eloranta
14 t kl, 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

Kurssilla tutustutaan munankuorimosaiikin eri 
tekniikoihin ja käyttötapoihin. Kurssin aikana val-
mistetaan erilaisia esineitä munankuorimosaiik-
kia käyttäen.  

110467 TIFFANY-LASITYÖT, peruskurssi 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
28 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2015 mennessä

ma 18.00-21.00
21.9.-16.11.2015 

Enintään
14 opiskelijaa

Opitaan lasityön perustekniikat, tutustutaan käy-
tettäviin materiaaleihin ja työvälineisiin. Kurssilla 
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LIIKUNTA JA TANSSI

110468 TIFFANY-LASITYÖT 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
32 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 12.2.2016  mennessä

pe 18-21.00
la 10.00-15.00

19.2.-19.3.2016 
Enintään

14 opiskelijaa

Kurssilla valmistetaan tasotyö lamppu, lyhty, 
peili tms, kukin taitojensa mukaan. Kurssi sopii 
myös aloittelijoille. Tarvikkeita voi ostaa kurssi-
paikalta. Ensimmäisellä kerralla tehdään materi-
aalitilaus. Kurssipäivät: pe 19.2. klo 18.00-19.30, 
pe 4.,11., ja 18.3. klo 18.00-21.00, la 5., 12., ja 
19.3. klo 10.00-15.00. 

110469  LASIHIMMELI 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
21 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 23.10.2015 mennessä 

la 10.00-16.00
su 10.00-16.00

7.11.-14.11.2015 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssilla valmistetaan himmeli, materiaalina lasi-
putki, joka tekee himmelitekniikalla rakennetuis-
ta koristeista osan kodin ympärivuotista sisus-
tusta. Ota mukaan muistiinpanovälineet, sakset 
ja pienehkö laatikko himmelin kuljetukseen. La-
siputket, neulat ja langat voi ostaa kurssipaikal-
ta. Kurssipäivät: la-su 7.-8.11. ja la 14.11. 

110470 LASIKORUKURSSI
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Kemppi Minna
6 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 

ke 17.30-20
2.12.-9.12.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla valmistetaan lasikoruja sulattamalla. 
Kokeillaan lasinleikkausta ja valmistetaan lasin-
sulatusuunissa pieniä töitä, koruja tai vaikka jou-
lukoristeita. Materiaalit sisältyvät hintaan.

110471 KERAMIIKKAA PÄIVÄLLÄ 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

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

ma 12.00-14.15
21.9.-30.11.2015 

18.1.-4.4.2016 
Enintään

14 opiskelijaa

110472 KERAMIIKKAA ILLALLA
 Ei sisälly aktiivimaksuun. 

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

ma 17.00-19.15
21.9.-30.11.2015 

18.1.-4.4.2016 
Enintään

14 opiskelijaa

Ks. keramiikkaa päivällä -kurssi.  

110473 RAKU 
 Ei sisälly aktiivimaksuun.

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

ke 17.30-20
la 10-17

30.3.-23.4.2016 
Enintään

12 opiskelijaa

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.  

830100 VARTTUNEIDEN LIIKUNTA  SYKSY

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Tarja Lindqvist
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä 

ti 15.00-15.45
15.9.-8.12.2015 

Enintään
50 opiskelijaa

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

830101 PERUSJUMPPA  SYKSY

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2015  mennessä

to 17.15-18.00
17.9.-10.12.2015 

Enintään
40 opiskelijaa

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

830102 TEHOJUMPPA  SYKSY

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2015  mennessä 

to 18.00-18.45
17.9.-10.12.2015 

Enintään
40 opiskelijaa

ehtii valmistaa tasotyön, valaisimen, peilin tms. 
Tarvikkeita voi ostaa kurssipaikalla. Ensimmäi-
sellä kerralla tehdään materiaalitilaus. Ota muis-
tiinpanovälineet mukaan.  

Keramiikkaa eri tekniikoin, mm. käsinrakennus, 
apumuotit, dreijaus. Materiaalina korkean polton 
savet. Tutustutaan erilaisiin koristelutekniikoihin, 
myös lasin yhdistämiseen keramiikkaan. Valmiit 
työt viimeistellään erilaisilla lasitteilla ja oksideil-
la. Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun.  
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830103 VIEREMÄN TEHOJUMPPA  SYKSY

Vieremän koulu, Nokantie 2
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
 

ma 20.00-20.45
14.9.-7.12.2015 

Enintään
50 opiskelijaa

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

830104 LASTEN  TANSSIKURSSI  6-8 v

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 32,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015  mennessä 

ke 16.30-17.15
16.9.-9.12.2015 

Enintään
20 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan eri tanssilajeihin ja harjoi-
tellaan niiden perusaskelia. Tanssilajeina esim. 
hiphop, disko, valssi ja mambo. Tunnilla leikitään 
myös liikunnallisia leikkejä. Mukaan tarvitset ve-
sipullon, rennot vaatteet ja halutessasi sisätos-
sut. 

830105 PARITANSSIN TAITAJAKSI

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Päivi Uusimäki
20 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2015  mennessä 

su 15.00-17.00
20.9.-29.11.2015 

Enintään
36 opiskelijaa

Sunnuntai-iltapäivien ratoksi ja mielenvirkistyk-
seksi, tule mukaan tanssin pyörteisiin. Opetel-
laan aivan alusta paritanssin tutuimpia suosikke-
ja: tangoa, valssia, foksia ja humppaa. Laita yl-
lesi joustavat vaatteet ja tanssikengät. Ota mu-
kaan oma pari: puoliso, kaveri, sisko, veli tai ku-
ka tahansa aikuinen tanssihaluinen henkilö ja il-
moita hänetkin mukaan. 

830107 ITÄMAINEN TANSSI   SYKSY

Viihdeuimala Vesihelmi, 
Et. Puistokatu 2
Reija Palttala
20 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2015  mennessä

ti 17.00-18.30
15.9.-24.11.2015 

Enintään
36 opiskelijaa

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

830108 ITÄMAISEN TANSSIN VIIKONLOPPU

Viihdeuimala Vesihelmi, 
Et. Puistokatu 2
Reija Palttala
6 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2015  mennessä

la 13.00-15.30
su 13.00-15.30

12.9.-13.9.2015 
Enintään

20 opiskelijaa

Viikonlopun intensiivikurssilla pääset tutustu-
maan itämaisen tanssin perustekniikkaan se-
kä tanssiliikkeitä tukeviin kehonhuollon harjoit-
teisiin, joilla syvät lihasryhmät vahvistuvat ja lii-
keradat notkistuvat. Eläydy ja nauti, voimaannu 
ja virkisty kehon luonnollisten rytmien ja aistivoi-
maisen musiikin tunnelmissa!  

830109 KUNTORIVITANSSI  SYKSY

Viihdeuimala Vesihelmi, 
Et. Puistokatu 2
Ulla Leino
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 €

ke 17.00-17.45
16.9.-9.12.2015 

Enintään
20 opiskelijaa

Kuntorivitanssi on yhdistelmä kuntotanssia ja ri-
vitanssia. Helpot ja hieman haastavammatkin 
koreografiat perustuvat rivitanssiaskeleihin muo-
dostaen lopulta kokonaisen tanssikoreografian. 
Tunti koostuu lämmittelystä, pienistä koreografi-
oista, jäähdyttelystä ja venyttelystä. Mukaan tar-
vitset vesipullon ja pikkupyyhkeen, jalkaan tans-
sitossut tms. ja päälle rennot liikuntaan sopivat 
vaatteet. Sopii perusaskeleet osaaville.   

830110 VARTTUNEIDEN LIIKUNTA  KEVÄT

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

ti 15.00-15.45
12.1.-5.4.2016 

Enintään
50 opiskelijaa

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

830111 PERUSJUMPPA  KEVÄT

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

to 17.15-18.00
14.1.-7.4.2016 

Enintään
40 opiskelijaa

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

830112 TEHOJUMPPA  KEVÄT

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

to 18.00-18.45
14.1.-7.4.2016 

Enintään
40 opiskelijaa

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

830202 JOOGAA JOOHAN!  SYKSY

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Vasistha
20 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä 

ma 18.00-19.30
14.9.-23.11.2015 

Enintään
30 opiskelijaa

Arjen auvoon aikoville; kyltymättömän kyseen-
alaistamisen kelpuuttajille; hulppean hengityk-
sen halajaville; ehkä kangistuneen kehon kirpai-
semille; mielen metkujen maanittelijoille; hövelin 
hoksauksen henkilöille; mutta uneliaan urputuk-
sen uuvuttamille myös; ja vaikka mitä; kelpokäy-
täntöjen koettelijoille toki! 

830203 JOOGAA JOOHAN!  KEVÄT

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

ma 18.00-19.30
11.1.-21.3.2016 

Enintään
30 opiskelijaa

Ks. edellinen kurssi.

Forssan seudun terveysalan palveluita

http://www.forssanverkkoapteekki.fi
http://www.forssanerikoishammaslaakarit.fi
http://www.asemanpuisto.fi
http://www.kirkassilma.fi
http://luontaistuote-helokki.fi/
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009804 JÄRJESTYKSENVALVOJA

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Matti Sillanpää
32 t sl, Kurssimaksu 64,00 € 
Ilmoittautuminen 9.9.2015  mennessä

ti 17.00-21.00
ke 17.00-21.00

16.9.-7.10.2015 
Enintään

30 opiskelijaa

Koulutus on sisäasiainministeriön vaatimus-
ten mukaista järjestyksenvalvojista annetun lain 
104/2007 2§:n 1. momentin 3 kohdassa tarkoite-
tun järjestyksenvalvojan peruskurssi. Kurssi on 
tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat toimimaan jär-
jestyksenvalvojista annetun lain 104/2007 tar-
koittamissa tilaisuuksissa: yleinen kokous ja ylei-
sötilaisuus, majoitus- ja ravitsemisliikkeet, leirin-
täalueet, matkustaja-alukset.

Saaristomerenkulun kurssi on Suomen Navigaa-
tioliiton  koulutusportaan ensimmäinen aste ja se 
keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikenne-
säädöksiin. Näiden jokaisen merenkulkijan pe-
rustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienve-
neilijän toimintaan vesillä. Kurssilla harjoitellaan 
myös paikanmääritystä merikartalla. Kurssin jäl-
keen on mahdollista osallistua Saaristomerenku-
lun tutkintoon huhtikuussa.

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

009801 SELKÄPUOLI

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Tanja Thomsson
18 t sl, Kurssimaksu 44,00 €

ke ja pe 18.-19.30
2.10.-30.10.2015 

Enintään
12 opiskelijaa

Haluatko tulla paremmin toimeen kehosi kans-
sa? Kulumamuutokset, leikkausten tai iskias-
kipujen jälkitilat, metabolinen oireyhtymä voi-
vat rajoittaa liikkumista. Opi ymmärtämään tu-
ki- ja liikuntaelimistön toiminta omassa kehossa-
si. Kurssilla perehdytään tuki- ja liikuntaelimistön 
anatomiaan ja fysiologiaan. Tehdään harjoituk-
sia, joissa käytetään turvallisia, kivuttomia liike-
ratoja jokaiselle osallistujalle sopivaan tahtiin.

009803  SAARISTOLAIVURI

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

ke 17.00-19.30
20.1.-30.3.2016 

Enintään
30 opiskelijaa

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

830114 LASTEN TANSSIKURSSI 9-12 v 
 KEVÄT

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

ke 17.30-18.15
13.1.-6.4.2016 

Enintään
20 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan eri tanssilajeihin, kuten 
hiphop, disko ja mambo. Tehdään yksinkertaisia 
koreografioita erilaisiin musiikkeihin. Mukaan tar-
vitset vesipullon, rennot vaatteet sekä halutessa-
si sisätossut tai -kengät.  

830113 VIEREMÄN TEHOJUMPPA KEVÄT

Vieremän koulu, Nokantie 2
Kaarina Tammi
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 

ma 20.00-20.45
11.1.-4.4.2016 

Enintään
50 opiskelijaa

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

830115 ITÄMAINEN TANSSI  KEVÄT

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

ma 17.00-18.30
11.1.-21.3.2016 

Enintään
36 opiskelijaa

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

830116 KUNTORIVITANSSI  KEVÄT
 (KESKI- JA JATKOTASO)

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

ke 17.00-17.45

13.1.-6.4.2016 
Enintään

20 opiskelijaa

Kuntorivitanssi on yhdistelmä kuntotanssia ja ri-
vitanssia. Helpot ja hieman haastavammatkin 
koreografiat perustuvat rivitanssiaskeleihin muo-
dostaen lopulta kokonaisen tanssikoreografian. 
Tunti koostuu lämmittelystä, pienistä koreografi-

oista, jäähdyttelystä ja venyttelystä. Mukaan tar-
vitset vesipullon ja pikkupyyhkeen, jalkaan tans-
sitossut tms. ja päälle rennot liikuntaan sopivat 
vaatteet. Sopii perusaskeleet osaaville.   
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009805 SUKUTUTKIMUKSEN ALKEET

Kehräämö, Wahreninkatu 11
Erkki Tiensuu
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 20.9.2015  mennessä

la 12-15
3.10.-31.10.2015 

Enintään
25 opiskelijaa

Tutustutaan sukututkimuksen perusteisiin. Miten 
ja mistä löydän tietoa esivanhemmistani? Käy-
dään läpi osallistujien henkilökohtaisia juuria, mi-
käli syntymäaika ja paikka vuosisadan vaihteen 
tienoilta löytyy. Kolme kokoontumista lokakuun 
lauantaipäivinä. 

009806 LUONTOKURSSI

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Erkki Tiensuu
22 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2015  mennessä 

to 18.00-19.30
17.9.-26.11.2015 
14.1.-28.4.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Tutustutaan Lounais-Hämeen luontoon ja sen 
monimuotoisuuteen. Teoriassa luokassa ja käy-
tännössä luonnossa. Tehdään myös retkiä eri 
kohteisiin ja opimme yhdessä luonnon moni-
muotoisuutta.

009807 MIESTEN YHTEISKUNNALLINEN 
 OPINTO- JA KESKUSTELUPIIRI

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Jukka Nummelin
36 t sl, 39 t kl, Kurssimaksu 78,00 €
 

ke 14.00-16.15
16.9.-2.12.2015 
13.1.-13.4.2016 

Enintään
30 opiskelijaa

Aiheena Mannerheim ja erityisesti hänen pre-
sidenttikautensa. Tarkastelun pohjana Juhani 
Suomen teos ”Mannerheim - Viimeinen kortti?”. 

009809 ASTROLOGIA ITSETUNTEMUKSEN 
 VÄLINEENÄ

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

la 11.00-14.00
30.1.-9.4.2016 

Enintään
12 opiskelijaa

Astrologia toimii hyvänä välineenä itsetuntemuk-
seen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Tutustutaan 
tähtikarttaan aivan alusta. Muistiinpanovälineet 
mukaan! Kurssin sisältö: kartan rakenne, sym-
bolit,- tähtimerkit ja planeetat,- laadut ja elemen-
tit, huoneet ja aspektit. Kurssin kokoontumiset 
30.1.,20.2.,19.3.,9.4., ja 7.5.  

009810 TIEDON RAJAMAILLA

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Eliisa Lintukorpi
15 t sl, 15 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 

Joka toinen viikko  
ma 17.30-19.45

28.9.-23.11.2015 
18.1.-21.3.2016 

Enintään
20 opiskelijaa

Mistä kaikkesta ihmiset tiedon ja uskon raja-
mailla puhuvat : enkeliterapioita, hypnoosia, ho-
roskooppeja, enneunia, rajan taakse siirtynei-
tä, mutta myös juurevaa läsnäolon voimaa. Tu-
le keskustelemaan! Käsittelemme erilaisia raja-
tiedon aiheita, kriittisesti, mutta uteliaalla ymmär-
ryksellä.   

510101 AUTOILUN ABC 1

Forssan ammatti-instituutti, 
Saksankatu 27
Markus Saarinen
3 t sl, Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 16.9.2015  mennessä 

to 17.30-20.00
1.10.2015 

Enintään
20 opiskelijaa

Tämä kurssi on juuri Sinulle, joka olet ajanut 
melko vähän tai et juuri lainkaan tai muusta 
syystä haluaisit tietää enemmän autostasi ja au-
toilusta. Käydään läpi ajoonlähtötarkastus, val-
mistautuminen talveen ja katsastustarkastus. 
Voit myös esittää toiveita muista asioista, joita 
haluaisit illan aikana käsiteltävän. Toiveet joko s-
postitse tai puhelimitse opiston toimistoon viim. 
pe 18.9. 

510102 AUTOILUN ABC 2

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

ma 17.30-20.00
18.1.2016 

Enintään
20 opiskelijaa

Tällä kerralla aiheina mm. talviajo ja toiminta on-
gelmatilanteissa. Toiveita ja kysymyksiä voi lä-
hettää jälleen etukäteen opiston toimistoon, viim. 
15.12.2015. 

130104 MINUN FORSSANI

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Eliisa Lintukorpi
24 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 

ma 12-13.30
14.9.-30.11.2015 

Enintään
20 opiskelijaa

Tutustumista Forssan historiaan. Miten se kie-
toutuu omaan henkilöhistoriaani? Entä mitä oli 
ennen tai muualla samaan aikaan? Oman elä-
män tarkastelua...

Opiskelu kannattaa aina. Klikkaa www.forssa.fi/wahrenopisto.
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130401 MITÄ MIELTÄ OLET...

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

Joka toinen viikko  
ma 17.30-19.00
11.1.-21.3.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Tule keskustelemaan elämän suurista ja pienistä 
kysymyksistä. Löydä sisäinen filosofisi! Aihepii-
rit vaihtelevat osanottajien mielenkiinnon ja eh-
dotusten perusteella. Mahdollisia lähtökohtia voi-
sivat olla esim. sota ja rauha, uskonnot, tietoyh-
teiskunta, taide... Huom. ryhmä kokoontuu ke-
vään aikana joka toinen maanantai (parilliset vii-
kot), yhteensä 6 kertaa.  

LUENNOT

009808  PUHEENVUOROJA USKOSTA 
 JA USKOMUKSISTA

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Eri luennoijat
6 t sl, Kurssimaksu 15,00 €

ti 18.00-19.30
29.9.-20.10.2015 

Enintään
30 opiskelijaa

Luento- ja keskustelutilaisuuksia, joissa myös 
yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja 
näkemyksiä teemaan liittyen. Pohditaan eri nä-
kökulmista, ajatuksia vaihtaen ja argumentoi-
den tavanomaisia näkemyksiä, joita nykyajassa 
liikkuu. Luennoitsijoina teologi, lääkäri ja vapaa-
ajattelija. Kokoontumiset 29.9., 6.10. ja 20.10. 
Huom. Ilmoittaudu netissä vain, jos haluat mak-
saa kerralla koko luentosarjan maksun 15 euroa. 
Tällöin sinulle lähetetään lasku. Vaihtoehtona on 
kertamaksu 5 euroa, joka maksetaan käteisellä 
paikanpäällä.Aktiivimaksulaiset ilmaiseksi.  

130101 MATKA ANTIIKIN ROOMAAN

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Heikki Jokinen
1 t sl, 
Ilmoittautuminen 7.9.2015  mennessä

ti 17.30-18.30
15.9.2015 

Enintään
20 opiskelijaa

Lähde matkalle antiikin Roomaan keväällä 2016! 
Tarkempi ohjelma hintoineen lähetetään (sähkö-
) postitse kaikille alustavan kiinnostuksensa il-
maisseille (= tämän kurssin valinneille). Alusta-
vat ilmoittautumiset 30.9.2014 mennessä, sito-
vat myöhemmin. Luvassa kiinnostavia käynti-
kohteita, joten klikkaa itsesi mukaan ja koe kieh-
tova antiikin Rooma! 

130102 ANTIIKIN ROOMA -LUENTOSARJA

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

ti 17.30-19.00
19.1.-15.3.2016 

Enintään
35 opiskelijaa

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).   

710101 OTTAISINKO PARI KANAA?

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

la 10.00-12.30
19.3.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

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!   

830201 TERVEYS JA HYVINVOINTI 
 -LUENTOSARJA

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Christer Sundqvist
12 t sl, Kurssimaksu 30,00 € 

ti 18.00-19.30
15.9.-17.11.2015 

Enintään
50 opiskelijaa

Luennoitsijana biologi, FT Christer Sundqvist. 

15.9.  Liikunta on lääke 
22.9.  Laadukas ravinto terveyden lähde 
13.10.  Lepää lahjakkaasti ja pysyt terveenä 
27.10.  Elämän kokonaisrasitus hallintaan
10.11.  Henkinen ravinto on tärkeä asia 
17.11.  Rentoutta ja hengähdyshetkiä kiireiselle
 ihmiselle.

Huom. Ilmoittaudu netissä vain, jos haluat mak-
saa kerralla koko luentosarjan maksun 30 euroa. 
Tällöin sinulle lähetetään lasku. Vaihtoehtona on 
kertamaksu 5 euroa, joka maksetaan käteisellä 
paikan päällä. Aktiivimaksulaiset ilmaiseksi.    
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830204 METSÄSTÄ ON MONEKSI

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.,
Wahreninkatu 11
Tarja Siuvatti
3 t kl, Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 26.2.2016  mennessä 

la 10.00-12.15
12.3.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

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 vastuulli-
nen metsässä liikkuminen ja millaisia ovat joka-
miehenoikeudet. Mm. näistä asioista kertoo met-
säkirjankin tehnyt luennoitsija.

999906 SÄHKÖN KÄYTTÖ KOTONA

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

la 12.30-14.00
12.3.2016 

Enintään
25 opiskelijaa

Hyödyllistä perustietoa sähköstä ja valaistuk-
sesta itse kullekin. Käydään läpi sähkön käyttä-
jän perussäännöt, erilaiset valolähteet, led-lam-
put, säästölamput ym., erilaiset pistorasiat ja lait-
teiden merkinnät sekä sähkölaitteiden huolto ja 
kunnossapito. Käsitellään myös sähkön vaaro-
ja ja sähkövahinkoja sekä miten toimia sähköis-
kun sattuessa.

Jatkuva ilmoittautuminen internetissä kursseille 20.8.2015 alkaen osoitteessa

https://www.opistopalvelut.fi/wahren/
Tervetuloa mukaan opiskelemaan!

http://www.fai.fi
http://www.fai.fi/portal/oppisopimus
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Tervetuloa mukaan opiskelemaan!

http://www.hameenkesayliopisto.fi

