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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.

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

Wahren-opisto 2017–2018 ja 
Jokiläänin kansalaisopisto 2017–2018

Kustantajat  Wahren-opisto ja
   Jokiläänin kansalaisopisto
Kannen kuva Kari Simonen
Taitto   MPT-palvelut Ky
Painopaikka  Forssa Print 2017

http://www.forssanenergia.fi
http://www.suomalainen.com/
http://www.forssa.fi/wahrenopisto
http://www.forssa.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/wahren-keskus/
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Rehtori   Jukka Nummelin, YTM, sosionomi
Puhelin  (03) 4141 5391, 050-313 2107
Sähköposti jukka.nummelin@forssa.fi

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

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

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

Päätoiminen henkilökunta

Oli elokuu 1990, kun muutin takaisin synnyinkaupunkiini Forssaan. Minut oli valittu silloisen Forssan 
kansalaisopiston yhteiskunnallisten aineiden opettajaksi. Virkaan kuuluivat myös opiston apulaisreh-
torin työt. Silloin opiston toimipiste sijaitsi ns. vanhalla poliisitalolla Hämeentiellä. Muistan alkuajoista, 

että opistolla ei ollut vielä tietokoneita, ei edes rehtorilla. Puhelimiakin, siis lankapuhelimia, oli vain rehtorilla 
ja kanslistilla. Kun jollekin piti soittaa työpuhelu, piti ensin kysyä kanslistilta, voinko lainata hänen lankapuhe-
lintaan. Työhuoneista ei myöskään ollut tietoa. Työpöytä oli opettajainhuoneessa. Mutta kun alkoi kahvitauko, 
minun piti kerätä tavarani pois pöydältä, jotta päästiin kahville. 

Ensimmäinen tietokone tuli seuraavana syksynä 1991 kanslistille ja toinen lankapuhelin saatiin jatko-
johdolla opettajainhuoneeseen. Näin elettiin aina syksyyn 1993, jolloin pääsimme muuttamaan Kehräämön 
hulppeisiin tiloihin. Siellä oli jo omat työhuoneet opettajille ja mikä tärkeintä, omat lankapuhelimet. Rehtori 
hankki ensimmäisen kännykän 90-luvun puolivälissä ja minä perin sen häneltä, kun ryhdyin hoitamaan reh-
torin sijaisuutta elokuussa 1997. Hoidin aluksi myös aikuislukion rehtorin tehtäviä pari vuotta, kunnes aikuis-
lukio liitettiin päivälukion yhteyteen. 

Rehtorin virkaan minut valittiin vuoden 2000 alusta, jolloin tehtäviini liitettiin myös Jokiläänin kansalais-
opiston rehtorin työt. Siitä eteenpäin on sitten eletty samalla tavalla näihin päiviin saakka. Elämää kahden 
opiston rehtorina voisi verrata avioliittoon ylä- ja alamäkineen. Helppoa ei ole aina ollut eikä pidäkään olla. 
Enkä voi sanoa, etten päivääkään vaihtaisi pois. Haasteita elämässä pitää olla, jotta sen kokisi mielekkääksi. 
Niitä on riittänyt, ja koen niistä mielestäni kohtuullisesti selviytyneeni. Muut arvioikoot, olenko oikeassa. Nyt 
olen tilanteessa, jolloin alkaa viimeinen lukuvuosi kohdallani. Sen jälkeen koittaa ”uusi” elämä ja uudet haas-
teet. Mutta ennen sitä vastataan nykyisiin haasteisiin ja yritetään tehdä opistosta entistä parempi, mikäli mah-
dollista.           

Jukka Nummelin, rehtori

Näyttelyt ja tapahtumat

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

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

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

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

Tekstiilit Uusiks 2017
la 9.9. klo 10.00–14.30

Hattelmalantie 8, Hämeenlinna, 
Ammattiopisto Tavastia

Tekstiilien kierrätystapahtuman tavoitteena on 
materiaalin kierron edistäminen ja ideoiden ja-
kaminen. Tapahtuman järjestävät Vanajaveden 
Opisto, Ammattiopisto Tavastia, Valkeakoski-
opisto ja Wahren-opisto. Useita luentoja teks-
tiilien kierrosta poistotekstiiliksi ja taidemateri-
aaliksi. Esittelyitä, käsityötori, tekstiili- ja vaa-
tekirppis, tuo ja vie -vaihtotori. Paikalliset kier-
totalouden toimijat ja oppilaitokset ovat muka-
na kierrätysaiheisilla käsitöillään. Tilaisuus on 
maksuton, käsityötoripaikka maksullinen! 
Ilmoittaudu Tekstiilit Uusiks-käsityötorille
myymään: http://bot.fi/1yrp

Mahdollisuuksien torit ovat värikkäitä yleisöta-
pahtumia, jotka tarjoavat tietoa yhteiskunnalli-
sista teemoista sekä ainutlaatuisen tilaisuuden 
tutustua erilaisiin paikallisiin ja kansallisiin toi-
mijoihin. Forssan Mahdollisuuksien torille on 
myönnetty Suomi 100 -status. 

Värikkään lavaohjelman lisäksi Mahdolli-
suuksien torilla on monipuolista työpajatoimin-
taa eri-ikäisille, työtori maahanmuuttajille, näyt-
teilleasettajien messualue sekä makuja ja me-
noa niin koti-Suomesta kuin maailmalta. Terve-
tuloa mukaan!

Forssan Kehräämöalueella la 2.9. klo 10-14

”Vorssan Pumpulienkelit”
-näytelmä su 24.9. klo 15.00

Forssan Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4

Esitys kertoo nuorista tehdastyöntekijöistä 
– neljästä keväisestä päivästä vuonna 1880. 
Ikäsuositus ala-asteikäisistä aikuisiin. Käsikir-
joitus ja ohjaus: Titi Lillqvist. Näyttelijät: Pienen 
teatterin Magic-ryhmä. Pieni teatteri on Wah-
ren-opiston lasten- ja nuorten teatteritaiteen 
perusopetusta toteuttava teatteri n. 7–15 -vuo-
tiaille. Liput ainoastaan ennakkovarauksella 
syyskuun alusta lähtien: www.ideaticket.fi/pie-
niteatteri. Aikuiset 6 €, koululaiset, opiskelijat 
ja työttömät 3 €. Esitys on saanut Suomi 100-
statuksen ja rahoitusta Suomen Kulttuurira-
haston Hämeen rahastosta.

Syksy 2017
1.9.–29.9.  Taitoaineiden esittelyä
4.10.– 30.10.  Kirjottua
2.11.– 29.11.  Pieni Käsityökoulu
2.12.–31.12.  Lasihimmeleitä ja 
 mosaiikkia

Kevät 2018
10.1.–1.2.  Ompelu- ja lankatöitä
6.2.–2.3.  Keramiikkaa
7.3.–2.4.  Kudottuja tekstiilejä
5.4.–29.4.  Posliininmaalausta
3.5.–30.5.  Pieni teatteri

Uniikit käsityöt – Tammelasta
30.1.–22.2.2018 

Tammelan kunnantalon ala-aula, 
Hakkapeliitantie 2

Kuvia – Kirjaimia – Keramiikkaa 
6.–27.4.2018 Näyttelytila Vinkkeli

kirjaston yläkerta, Wahreninkatu 4, 2. kerros

Kokeilevat kokemuksia rikkaampina  
–  Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen 

loppunäyttely 4.–7.5.2018 
Näyttelytila Vinkkeli, kirjaston yläkerta

Wahreninkatu 4, 2. kerros

Aulavitriininäyttelyt

Wahren-opiston tehtävänä on vastata paikallisiin sivistystarpeisiin tarjoten ta-
sapuolisesti mahdollisuuksia omaehtoiselle harrastustavoitteiselle oppimisel-
le sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiselle iästä ja asuinpaikasta riippumatta. 

Elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tarjotaan jokaiselle kuntalaiselle mahdolli-
suus kehittää omaa persoonallisuuttaan monipuolisesti. Opetuksen painopistealueena 
ovat perinteisesti olleet taideaineet, kädentaidot sekä kieliopinnot. Tammelan kunnan ja 
Wahren-opiston sopimusta on päivitetty kuluneen vuoden aikana vastaamaan yhä pa-
remmin kuntalaisten toiveita. 

Tuleva lukukausi alkaa uuden sopimuksen mukaisen linjauksen ohjaamana, tarjon-
taa on enemmän ja se on Tammelan osalta laajempaa. Toivomme teiltä jatkossa ideoita ja toiveita tulevista 
kursseista ja kurssipaikoista, ottakaa rohkeasti yhteyttä. 

Toivon, että tammelalaiset tarttuvat innolla uuteen kurssitarjontaan. Osallistumalla varmistamme jatkossa 
vielä monipuolisemman ja runsaamman kurssitarjonnan Tammelaan. Odotamme teitä osallistumaan kurs-
seille! Antoisaa uuden oppimisen syksyä, Mari Haapanen, sivistystoimenjohtaja

Tammelan kunta
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Todistukset
Mikäli opiskelija haluaa opiskelustaan kuluvan luku-
vuoden todistuksen, se maksaa 10 €/todistus. 

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

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

FORSSAN KANSALAISOPISTON 
OPISTOLAISKUNTA RY

Opistolaiskunnan jäseneksi voi liittyä samalla kun
ilmoittautuu kursseille. 

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

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

Opiston mökki sijaitsee 
kauniilla paikalla Pyhä-
järven rannalla Tam-
melan Opistontiellä. 
Mökkiä ja/tai sen sau-
naa voi vuokrata erilai-
siin tilaisuuksiin, esim. 
perhejuhliin. 

Toimintakausi on kesäkuun alusta elokuun loppuun. 
Tiedustelut ja varaukset puheenjohtaja Maija Sulan-
to 050-3737 275.

Huomio! 
Tiedoksesi, että kaikkia kevään 2018 kursseja ei 
ole tässä esitteessä mainittu, sillä julkaisemme ja 
jaamme kotitalouksiin kevään kurssiesitteen jou-
lukuussa ja siinä on sekä uudet että tästä puuttu-
vat kevään kurssit. Tarkkaile siis postiasi!

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

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

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

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

●  Kehräämöllä  opiston tekstiililuokka 3:ssa to 17.8. klo 16.30-17.30. 
 Teemme sen puolestasi!

●  Puhelimitse  (03) 4141 5390 to 17.8. klo 16.30-17.30 

●  Huom! Sähköpostilla ei voi ilmoittautua.

Ilmoittautumispäivän jälkeen puhelinilmoittautumiset toimistoon 03 4141 5390. Netissä voi ilmoittautua 
ympäri vuorokauden. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun riippumatta siitä, osallistutko 
kurssille vai et. Lasku tulee postitse kotiosoitteeseesi. Maksamatta jäänyt lasku siirretään perintään.

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

Ilmoittautuminen alkaa torstaina
17.8.2017 klo 16.30-17.30

Lahjakortti

Opetushallituksen rahoittama
opintosetelialennus (vain 1 kurssi)

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

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

26.8.2017 klo 16 
TIETOTALO

Humppilantie 9, Jokioinen

 

AKTIIVIMAKSU POISTUI, mutta tarkistimme kurs-
sihintoja alaspäin! Kannattaa ilmoittautua myös 
varapaikalle. Suosituille kursseille pyrimme järjes-
tämään uuden kurssin.

Ilmoittaudu kurssille 
viimeiseen ilmoittautumispäivään

mennessä, jotta kurssi 
varmasti toteutuu.

KUVIO NEXUS 17

http://www.forssanautokoulu.fi
http://www.lhj.fi/neuvonta/lhj20
http://www.nexus.kuvio.org
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RETKET / OPISTOLAISKUNTA

009812 SUOMEN KÄDENTAIDOT -MESSUT 
 TAMPERE
Ilmoittautuminen 
10.11.2017 mennessä 

su 09.00-17.00
19.11.2017 

Enintään
50 opiskelijaa

Euroopan suurimmat käsityöalan messut keräävät jäl-
leen yhteen paikkaan kotimaista käsityötä ja designia. 
Lähde tekemään löytöjä ja saamaan uusia ideoita kä-
sityöharrastukseesi. Ryhmälipun lisäksi edestakainen 
matka n. 12-15 €. Lähtö Forssan torin tilausajolaituris-
ta klo 9. Maksut kerätään autossa. 

FORSSA

Varaa paikkasi retkille netissä https://www.opisto-
palvelut.fi/wahren tai soita toimistoomme p. 03-4141 
5390. Merkkaathan retken ajankohdan myös itselle-
si muistiin, sillä mitään erillistä ilmoitusta ei välttämät-
tä enää tule! Jos Sinulle myöhemmin tulee este, ilmoi-
tathan siitä opiston toimistoon, kiitos! Peruuttamatta 
jääneistä paikoista veloitamme bussimatkan hinnan. 
Mahdoliset tiedustelut kirsi.vikman@forssa.fi tai puhe-
limitse 040 7596 380.

009813 RETKI MATKA 2018 -MESSUILLE 
 HELSINKIIN

Ilmoittautuminen 
13.1.2018 mennessä

su 09.00-17.00
21.1.2018 
Enintään

50 opiskelijaa

Kohtaa koko maailma tässä Pohjois-Euroopan suu-
rimmassa matkailualan tapahtumassa. Tarjolla run-
saasti tietoa ja kokemusta eri maista ja kulttureista, 
esillä myös kotimaan kohteita sekä karavaanariasi-
aa. Ryhmälipun lisäksi edestakainen matka n. 12-15 
€. Lähtö Forssan torin tilausajolaiturista klo 9. Maksut 
kerätään autossa. Hyppää mukaan!

009814 KÄDENTAITOMESSUT 2018 TURKU

Ilmoittautuminen 
10.3.2018 mennessä

su 09.00-17.00
18.3.2018 
Enintään

50 opiskelijaa

Käsityön antia vaihteeksi Turussa. Esillä kotimaisten 
kädentaitajien laadukkaita koriste- ja käyttöesineitä, 
yksilöllisiä asusteita aikuisille ja lapsille, vinkkejä si-
sustamiseen, kaunista kotiisi tai lahjaksi. Samalla li-
pulla pääset myös yhtä aikaa järjestettäville Taide- ja 
Antiikkimessuille. Ryhmälipun lisäksi edestakainen 
matka n. 12-15 €. Lähtö Forssan torin tilausajolaitu-
rista klo 9. Maksut kerätään autossa. Lähde inspiroitu-
maan ja innostumaan! 

009815 RETKI KEVÄTMESSUILLE
 HELSINKIIN
Ilmoittautuminen 
7.4.2018 mennessä

su 09.00-17.00
15.4.2018 
Enintään 

50 opiskelijaa

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

009816 KOTKAN POIKII - EIKU PUISTOI!

Timo Koskinen
5 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 

Ilmoittautuminen 15.5.2018 mennessä

la 08.00-19.00
9.6.2018 
Enintään

50 opiskelijaa

Viime kevään puutarhaluennoilla heräsi idea lähteä tu-
tustumaan Kotkan kaupunkipuistoihin. Kesällä -18 to-
teutamme retken puutarhuri Timo Koskisen toimiessa 
oppaana. Vieraillaan mm. Katariinan Meripuistossa, 
Sapokan vesipuistossa, Sibeliuspuistossa sekä Yrtti-
puutarha Redutissa, jossa kasvaa lähes sata erilais-
ta yrtti- ja maustekasvia. Kaikki puistot ovat esteettö-
miä kulkea. Hyppää siis kyytiin ihastelemaan alkuke-
sän vehreyttä, kauniita istutuksia ja oivallisia rakentei-
ta, kaikki tämä asiantuntevan oppaan johdolla. Kurs-
simaksu sisältää opastukset ja iltapäiväkahvin. Edes-
takainen bussimatka n. 12-15 €. Ruokailusta voidaan 
sopia yhdessä myöhemmin.

LUENNOT

810201 RUOKASIENET - ILMAISTA RUOKAA 
 METSÄSTÄ!  TAMMELA

Tammelan kunnantalo
Hakkapeliitantie 2
Tarja Siuvatti
3 t sl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2017 mennessä 

ke 17.30-20.00
13.9.2017

Aika uskomatonta, että suomalaiset keräävät talteen 
vain yhden prosentin miljoonien kilojen ruokasienisa-
dosta! Luennolla opit tunnistamaan ja hyödyntämään 
ravintorikkaita ruokasieniämme. Sienestys on muka-
va koko perheen harrastus, ruuan lisäksi saat liikun-
taa ja hyvää mieltä. Jo 10 minuuttia metsässä liikku-
mista laskee verenpainetta. Voit tuoda paikalle myös 
itse keräämiäsi tuoreita sieniä tunnistettavaksi tai esi-
teltäväksi. Tilaisuudessa myytävänä luennoitsijan, ke-
ruutuotetarkastaja Tarja Siuvatin ja Pirjo Penkkimäen 
Metsäkirjaa (uusi, laajennettu painos). Ilmoittaudut-
han ennakkoon, kiitos! 

009805 YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS 
 OMASSA ARJESSA

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Rauno Leván
4 t sl, Kurssimaksu 5,00 €/luento

to 18.00-19.30
21.9.2017

ja 28.9.2017

Kuinka toimia ympäristön kannalta vastuullisesti? Mi-
ten tulkita erilaisia ympäristömerkkejä tai yritysten ym-
päristölupauksia. Mitä kestävä kehitys omassa arjes-
sa tarkoittaa ja millaisilla teoilla sitä voi edistää? 

130201 VIERAANA KIRJAILIJA 
 PETRI TAMMINEN

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4, Petri Tamminen
2 t sl, 
Ilmoittautuminen 18.9.2017 mennessä

ti 18.00-19.30
26.9.2017

Petri Tamminen haastatteli Suomen historia -kirjaan-
sa varten yli viittäsataa suomalaista. Kerrotuista muis-
toista hän kokosi itsenäisyytemme ajan historian, jos-
sa kansalliset merkkihetket näkyvät yksilön tasalta. 
Miksi tieto talvisodan päättymisestä löytyi ruokakaa-
pista? Mitä Finlandia-talon takaportilla tapahtui, kun 
maailman päättäjät kokoontuivat Etykiin? Petri Tammi-
nen puhuu suomalaisuudesta ja suomalaisten muis-
toista. Suomen juhlavuoden kunniaksi tämä luento on 
ilmainen! Luentotilan takia ennakkoilmoittautuminen 
on suotavaa.

009806 HYVÄ SAATTOHOITO 
 POTILAAN OIKEUTENA

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Maire Forsten
4 t kl, Kurssimaksu 5,00 €/luento

to 18.00-19.30

18.1. ja 25.1.2018

Saattohoidon osaamisen tarve on lisääntynyt, koska 
potilaita hoidetaan nyky-yhteiskunnassa erikoissai-
raanhoidon vuodeosastoilla, saattohoitokodeissa ja 
enenevässä määrin myös palveluasumisen yksiköis-
sä ja kotona. Luennolla käsitellään hyvän saattohoi-
don toteutumisen eri osa-alueita käytännönläheisesti. 

120317 HOW DO YOU SPELL IT?

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Liisa Huhtala-Halme
3 t kl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 16.1.2018  mennessä 

ke 17.00-19.15

31.1.2018

Miksi englannin kirjoittaminen on niin kummallista? 
Miksi englannin sanoja ei voida kirjoittaa niin kuin ne 
sanotaan? Miksi sanoissa on niin usein turhia kirjai-
mia, joita ei äännetä lainkaan? Eikö maailmankielen 
kirjoittamiseen voisi saada enemmän tolkkua? Eng-
lannin oikukasta oikeinkirjoitusta on helpompi ymmär-
tää ja pitää mielessä, kun tuntee kielen kehitykseen 
vaikuttanutta kiehtovaa historiaa. Löytyisikö sieltä jo-
tain piilevää logiikkaa, josta olisi apua myös käytän-
nön opiskelussa? Luennon jälkeen tarinaa siitä, mi-
tä tapahtui, kun työväenopiston opettaja kaipasi ryh-
milleen oppimateriaalia, jossa kielen opiskelijasta tu-
lisi heti alusta alkaen kielen käyttäjä. Kokeneen oppi-
kirjailijan ajatuksia ja kokemuksia Steps into English 
-kirjasarjan tekemisestä. Luentotilan takia ennakkoil-
moittautuminen suotavaa.

130101 HISTORIALUENTOJA

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
4 t sl

ti 18.00-19.30
to 18.00-19.30

3.10. ja 16.11.2017

3.10.2017 klo 18.00-19.30 Heikki Talvitie: Itsenäisyy-
den ilmansuunnat. (Luento on ilmainen).
16.11.2017 klo 18.00-19.30 Samu Nyström: Suomi ja 
suomalaiset vuonna 1917 (Kurssimaksu 5 €).

130102 ETELÄ-KOREA EILEN JA TÄNÄÄN

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Minja Mäkilä
6 t sl, Kurssimaksu 5,00 €/luento
Ilmoittautuminen 26.9.2017 mennessä 

ke 17.30-19.45
11.10.2017

 ja 1.11.2017

Etelä-Korea on 2000-luvulla kohonnut yhdeksi Aasi-
an johtotähdistä. K-popin, K-draman ja K-foodin taak-
se kätkeytyy kuitenkin pitkä ja vaiherikas historia, jo-
ka näkyy edelleen korealaisten jokapäiväisessä elä-
mässä. Kaksiosaisella luennolla käsitellään yhtä maa-
ilman pitkäikäisimmistä kuningaskunnista, poliittista 
murrosta ja maan nopeaa nousua modernin populaa-
rikulttuurin kehdoksi. 11.10. esitellään napakasti Kore-
an kulttuuria ja ja historiaa Korean sotaan asti, 1.11. 
keskitytään enemmän sodan jälkeiseen jälleenraken-
nukseen ja modernisaatioon. Ilmoittauduthan ennak-
koon, kiitos! 

009811 LOISTAVA JÄRJESTYS

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Mira Ahjoniemi
2 t sl, Kurssimaksu 10,00 € 
Ilmoittautuminen 10.10.2017mennessä 

ke 18.00-19.30
25.10.2017

Ideoita ja kannustusta kodin tavaramäärän hallintaan 
ja järjestyksen ylläpitoon, huomioiden myös ekologi-
set näkökulmat. Käydään läpi KonMari-metodia sekä 
Loistava järjestys -kirjan antia. Mukana myös katsaus 
vaatekaappiin. Luennoitsija on On KonMari Suomi Fa-
cebook-ryhmien perustaja ja em. kirjan kirjoittaja. 
Luentotilan takia ennakkoilmoittautuminen suotavaa. 

Ilmoittautuminen alkaa 
17.8.2017 klo 16.30

https://www.opistopalvelut.fi/wahren
tai puh. 03 4141 5390
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AVOIN YLIOPISTO
KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op

Tölön koulu
Pihlajakatu 9

Juha Alhainen

ke 17.00-20.00
20.9.2017- 31.7.2018

Enintään 
20 opiskelijaa

Perusopinnoissa tutustutaan kasvatustieteen käsit-
teistöön ja sisältöihin, mistä on hyötyä hakeuduttaes-
sa esimerkiksi luokanopettaja- tai lastentarhanopetta-
jakoulutukseen tai opettajan pedagogisiin opintoihin. 
Vaatimukset Turun yliopiston mukaan. Maksut yhteen-
sä 390 €. Tiedustelut ja ilm. 6.9.2017 mennessä Hä-
meen kesäyliopistoon, ei siis ilmoittautumista Wah-
ren-opistoon.

STRESSILÄÄKETIEDE 3 op

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2

ke 16.15-17.45
11.9.-8.11.2017 

Enintään 
20 opiskelijaa

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat 
stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielen- 
terveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä 
tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Opin-
not suoritetaan Turun yliopiston lääketieteellisen tie-
dekunnan tutkintovaatimusten mukaan. Maksut yh-
teensä 120 €. Tiedustelut ja ilm. Hämeen kesäyli-
opistoon 28.8.2017 mennessä, ei siis ilmoittautu-
mista Wahren-opistoon.

ENNAKKOTIETO! KUVATAITEEN 
PERUSOPINNOT 25 op

Kevät 2018, Lapin yliopisto. Tarkempi aikatau-
lu ja muut tiedot päivitetään Wahren-opiston 
verkkosivuille syksyn 2017 aikana.

TAITEEN PERUSOPETUS
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka perustuu lakiin 
ja asetuksiin. Opetus antaa opiskelijalle valmiuksia itsensä ilmaisuun ja kehittämiseen, sopii täydennyskoulu-
tukseksi sekä antaa mahdollisuuden hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetus nou-
dattaa vapaan sivistystyön lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu Opetushallituksen 
päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Wahren-opistossa lapsille ja nuorille järjestetään taiteen perus-
opetusta yleisen oppimäärän mukaan käsityössä (pieni käsityökoulu) ja teatteritaiteessa (pieni teatteri), aikui-
sille käsityössä (kokeileva käsityö).

PIENI TEATTERIKOULU
Wahren-opisto on antanut teatteritaiteen perusopetusta Pienessä teatterikoulussa 10 vuotta. Ryhmiä on tällä 
hetkellä viisi. Teatteritaiteen perusopetus (yhteensä 500 h vuosittain noin 60–80 h) antaa valmiuksia ymmär-
tää erilaisia elämän rooleja, sen kautta voi oppia kommunikoimaan vastavuoroisesti ja olemaan rohkeasti oma 
itsensä. Pienelle teatterille perustettiin keväällä 2017 vanhempainyhdistys, jonka tarkoituksena on olla toimin-
nan tukena mm. tulevassa opetussuunnitelmatyössä ja tilajärjestelyissä. Vaikka ryhmät ovat täynnä, niin aina 
voi jättää yhteystiedot KIINNOSTUNEIDEN listalle. Otamme yhteyttä, jos paikka vapautuu.

PIENI KÄSITYÖKOULU
Opetussuunnitelman mukaisesti opetus (500 h) jakaantuu kahteen vaiheeseen: käsityön perusteet 1-6 (kes-
to 6 vuotta) ja työpajaopintoihin (kesto 2 vuotta). Käsityön perusteissa oppilas oppii ilmaisemaan itseään osa-
alueilla, joita ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus se-
kä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Työpajaopinnoissa syvennetään perusopinnoissa saavutettuja tai-
toja ja tietoja yhdellä tai usealla käsityön osa-alueella. Kurssikirje jatkaville opiskelijoille postitetaan elokuussa. 
Jatkoryhmistä voi kysyä vapaita paikkoja. Ota rohkeasti yhteyttä!

UUTTA! Kässäeskari alkaa esikouluikäisille.
 
KOKEILEVA KÄSITYÖ AIKUISILLE
Tällä hetkellä opetusta on vain jatkavalle ryhmälle.
Lisätiedot:
Käsityö: suunnittelijaopettaja Marja-Leena Kangasniemi-Saari, marja-leena.saari@forssa.fi tai 03-4141 5399.
Teatteri: näyttämö- ja ilmaisuaineitten opettaja Eliisa Lintukorpi, eliisa.lintukorpi@forssa.fi tai 050-917 3245.

110216 TEATTERI TAIKAMAAILMA

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Eliisa Lintukorpi
Kurssimaksu 91,00 € 

ke 15.30-17
6.9.-29.11.2017 
17.1.-9.5.2018

Jatkava ryhmä – viime keväänä aloittaneet.Teatteritalon kahvio, 
Torikatu 8
Titi Lillqvist, 
Minna Tiirikainen ja Eliisa Lintukorpi

ma 19.00-20.00
4.9.2017

110214 PIENI TEATTERIKOULU 
 /VANHEMPAIN INFO 

Info on tarkoitettu Pienessä teatterissa jo opiskelevi-
en vanhemmille. Käydään läpi opetussuunnitelmaa ja 
muita vuoden tavoitteitta. Esitellään vanhempainyh-
distys. 

PIENI TEATTERIKOULU
   (katso myös Tammela)

110215  PIENI TEATTERIKOULU 
 /KIINNOSTUNEET
Tällä hetkellä Pienessä teatterissa toimii 5 ryhmää 8-
15 -vuotiaille. Ryhmät ovat täynnä. Voitte ilmoittautua 
mahdollisesti vapautuvalle varapaikalle. Pidempään 
opiskelleiden ryhmiin edellytetään teatterikokemusta. 
Vapautuvista paikoista ilmoitamme erikseen. Jonotus-
lista toimii jatkuvasti. 

110217 PIENI TEATTERIKOULU / YSTÄVÄT

Ent. Auranen
Saksankatu 1
Minna Tiirikainen
Kurssimaksu 91,00 € 

ti 16.15-17.45
5.9.-5.12.2017 
16.1.-8.5.2018

Jatkava ryhmä – ei uusille. 

110218 PIENI TEATTERIKOULU 
 /RYHMÄ KARUSELLI
Ent. Auranen
Saksankatu 1
Minna Tiirikainen
Kurssimaksu 91,00 € 

ke 15.30-17.00
6.9.-13.12.2017 
17.1.-10.5.2018

Jatkava ryhmä – ei uusille. 

11

130103 JOKANAISEN JA -MIEHEN 
 LAKITIETOA 1
Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Pasi Vikman
2 t kl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 23.1.2018  mennessä 

ke 18.00-19.30

7.2.2018

Asiaa perinnöstä ja testamentista käytännönläheises-
ti; esim. lapselle lahjoittaminen, kannattaako minun 
tehdä testamentti vai laatia lahjakirja; lakiosa ja puoli-
son asema sekä miten perintöverotuksessa toimitaan. 
Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen, tammikuun 
loppuun mennessä osoitteella pasi.vikman@luukku.
com. Niihin vastataan yleisluontoisesti vain luennolla. 

130104 JOKANAISEN JA -MIEHEN 
 LAKITIETOA 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs., 
Lyseokatu 2
Pasi Vikman
2 t kl, Kurssimaksu 5,00 € 
Ilmoittautuminen 30.1.2018 mennessä 

ke 18.00-19.30

14.2.2018

Mitä jos elämässä tapahtuukin yllätyksiä? Miten val-
mistautua niiden varalle? Asiaa mm. hoitotahdos-
ta ja edunvalvontavakuutuksesta. Tällekin luennol-
le voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteella pasi.
vikman@luukku.com.

009807 ARVOKAS JA TURVALLINEN 
 ELÄMÄ MUISTISAIRAUDESTA 
 HUOLIMATTA

Brander-sali, kirjastotalo, 
Wahreninkatu 4
Maire Forsten
2 t kl, Kurssimaksu 5,00 €

to 18.00-19.30

1.2.2018

Saatavilla olevasta tiedosta huolimatta merkittävä osa 
muistioireista jää edelleen tunnistamatta. Luennolla 
käsitellään käytännönläheisesti aivoterveyttä, muisti-
oireiden tunnistamista, eteneviä muistisairauksia, hy-
vinvoinnin osatekijöitä. Luento on tarkoitettu esimer-
kiksi niille, jotka harkitsevat ryhtyvänsä omaishoitajak-
si, myös muistisairaan läheisille.
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110219 PIENI TEATTERIKOULU 
 /RYHMÄ STARS
Teatteritalo
Torikatu 8
Titi Lillqvist
Kurssimaksu 91,00 € 

pe 15.30-18.00
8.9.-8.12.2017

 19.1.-24.5.2018

Jatkava ryhmä – ei uusille. 

110220 PIENI TEATTERIKOULU 
 /TORSTAIN RYHMÄ MAGIC
Ent. Auranen
Saksankatu 1
Titi Lillqvist
Kurssimaksu 91,00 € 

to 15.30-18.00
14.8.-7.12.2017 

18.1.-4.5.2018

Jatkava ryhmä – ei uusille. 

PIENI KÄSITYÖKOULU

110400 KÄSSÄESKARI
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Sanna Savonmäki
22 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 115,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2017 mennessä

ma 15.30-17.00
11.9.-27.11.2017 

8.1.-9.4.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

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

110401 KÄSITYÖN PERUSTEET 
 8-9 -vuotiaat
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Piritta Kämi-Conway
24 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

ke 15.45-17.15
13.9.-13.12.2017 

10.1.-4.4.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Opetusta ei ole syksyllä viikolla 42 ja 49, eikä kevääl-
lä viikolla 9. Materiaalimaksu 25 € syksy ja 25 € kevät. 
Peruutuspaikkoja voi kysellä! Ks. lisätiedot. 

110402 KÄSITYÖN PERUSTEET 
 10-13-vuotiaat, jatkava
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Piritta Kämi-Conway
24 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 

ke 17.30-19.00
13.9.-13.12.2017 

10.1.-4.4.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Materiaalimaksu 25 € syksy ja 25 € kevät. Lisäksi 
omaehtoista opiskelua 8 tuntia. Opetusta ei ole syk-
syllä viikolla 42 ja 49, eikä keväällä viikolla 9. Peruu-
tuspaikkoja voi kysellä! Ks. lisätiedot. 

110403 KÄSITYÖN PERUSTEET JA 
 TYÖPAJA yli 13-vuotiaat, jatkava
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, Wah-
reninkatu 11
Piritta Kämi-Conway
36 t sl, 42 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 

pe 15.45-18.00
15.9.-8.12.2017 
12.1.-27.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Materiaalimaksu 30 € syksy ja 30 € kevät. Lisäksi 
omaehtoista opiskelua 8 tuntia. Opetusta ei ole syk-
syllä viikolla 42, eikä keväällä viikolla 9 ja 13. Peruu-
tuspaikkoja voi kysellä! Ks. lisätiedot. 

KOKEILEVA KÄSITYÖ

110404 KOKEILEVA KÄSITYÖ, jatkava

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
M-L Kangasniemi-Saari 
36 t sl, 42 t kl, Kurssimaksu 110,00 € 

ti 18.00-20.15
5.9.-28.11.2017 
9.1.-17.4.2018 

Enintään
16 opiskelijaa

Käsityön taiteen perusopetusta aikuisille. Uusia opis-
kelijoita ei jatkavaan ryhmään oteta. Materiaalit eivät 
sisälly kurssin hintaan. 

KÄSITYÖT

110405 SAUMURI TEHOKKAASEEN 
 KÄYTTÖÖN

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
12 t sl, Kurssimaksu 29,00 € 
Ilmoittautuminen 28.8.2017 mennessä 

ma 17.30-20.30
4.9.-18.9.2017 

Enintään
10 opiskelijaa

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

Haluatko rentoutua käsityön parissa? Käsityökurssit tarjoavat elämyksiä ja haasteita, vaihtoehtoja riittää aina 
tutuista teemoista uusiin mahdollisuuksiin. Taito kasvaa ja osaaminen syvenee pitkillä kursseilla ja intensiivisil-
lä lyhytkursseilla irrottaudut arjesta, virkistäydyt, opit uutta ja saat uusia elämyksiä.

Materiaaleista ja tarvittavista välineistä saa tietoa kurssiesitteestä sekä ensimmäisellä opetuskerralla. Joil-
lekin lyhytkursseille lähetetään tarvikeluettelo etukäteen. Muista, että materiaalit eivät kuulu kurssin hintaan el-
lei toisin mainita.

Käsityön kursseja on eri puolilla opiston toiminta-aluetta Forssassa ja Tammelassa. Olethan avoin kaikki-
en kurssipaikkojen suhteen ja jalkaudut rohkeasti myös uusiin paikkoihin. Ilmoittauduthan kurssille viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä, jotta kurssi varmasti toteutuu.
OPINTONEUVONTA JA LISÄTIEDOT: Suunnittelijaopettaja marja-leena.saari@forssa.fi tai p. 03-4141 5399 
AJANKOHTAISTA: 
Käsityöblogit: www.kasityotakadestapitaen.wordpress.com yhteistyössä Valkeakoski-opiston, Vanajaveden 
opiston ja Wahren-opiston käsityön opetuksen kanssa sekä www.wahrenopisto.blogspot.com
Instagram: wahrenopisto_taitoaineet. Seuraa myös facebookia!

OMPELU

110406 VAATEOMPELU
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
30 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 67,00 € 
Ilmoittautuminen 18.9.2017 mennessä 

ma 18.00-20.15
25.9.-4.12.2017 

8.1.-19.3.2018 
Enintään

14 opiskelijaa

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

110408 HELPPOJA LASTENVAATTEITA JA
 VÄHÄN VAATIVAMPIAKIN

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
27 t sl, Kurssimaksu 39,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2017 mennessä 

ti 15.30-17.45
12.9.-14.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Opetellaan ompelemaan esim. t-paitoja, toppeja, mek-
koja, housuja, haalareita, pipoja, bodyja ja leggingsejä 
vauhdikkaaseen menoon. Ammattimaista jälkeä saat 

peitetikkikoneen kantinkääntäjällä. Omat materiaalit 
mukaan.

110409 HAMEEN KAAVAT 
 OMILLE MITOILLE

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
28 t sl, Kurssimaksu 39,00 € 
Ilmoittautuminen 28.9.2017 mennessä 

to 17.00-20.00
5.10.-23.11.2017 

Enintään
10 opiskelijaa

Mikä onkaan ylellisempää kuin mittatilaustyönä teh-
ty vaate. Nyt voit aloittaa kaavapiirtämisen alkeet ha-
meen peruskaavalla. Kurssilla ommellaan peruskaa-
van mukainen testihame ja jos aikaa jää, suunnitel-
laan ja kuositellaan uusia malleja. Kurssilla opit kaa-
vaopin perusteita ja samalla vaateompelun tekniik-
kaa. Ensimmäiselle kerralle vartalonmyötäinen alu-
sasu mittoja varten. 

110410 KEVÄTOMPELU

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
24 t kl, Kurssimaksu 39,00 € 
Ilmoittautuminen 2.4.2018 mennessä 

ma 17.00-20.00
ke 17.00-20.00

9.4.-7.5.2018 
Enintään

14 opiskelijaa

Ommellaan kevät- ja kesävaatteita, asusteita tai sisus-
tustekstiilejä kuten verhoja, tyynynpäällisiä jne. Kurs-
sipäivät: ma 9.-23.4., ke 18.4. ja 2.5. sekä ma 7.5. 

110412 EKOMUOTI

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
36 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 11.1.2018 mennessä 

to 17.00-20.00
18.1.-22.3.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Kierrätetään tekstiilit, napit, vetoketjut, muovipussit 
yms. uusiksi tuotteiksi. Tutustumme erilaisiin materiaa- 
leihin, työtapoihin ja välineisiin sekä kehitämme omaa 
esteettistä suunnittelutaitoa. Tule kokeilemaan esimer-
kiksi, miten tilkut taipuvat matoiksi! 
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110414 TILKKUTÖITÄ 
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11

M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, 18 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 18.00-20.15

20.9.-29.11.2017 
17.1.-4.4.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Opetellaan erilaisia tilkkutyötapoja. Ommellaan vapaa-
valintaisia tilkkutöitä sisustukseen, vaatteiksi tai asus-
teiksi. Tilkkuillaan myös mattoja! Aloittelijalle opaste-
taan tilkkutyön kaikki vaiheet. 

110415 KANSALLISPUKU TAI PÄÄHINE
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11

M-L Kangasniemi-Saari
18 t sl, 18 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 18.00-20.15

13.9.-22.11.2017 
10.1.-28.3.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Oletko ollut aikeissa valmistaa kansallispuvun perin-
teisin menetelmin? Tule valmistamaan valitsemasi pu-
ku, sen osa tai korjaamaan vanhaa pukuasi vaikkapa 
100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Tänä vuonna teem-
me myös päähineitä. Opettelemme esim. kuinka tykki-
myssyn koppa valmistetaan itse. 

ELNA 680eX

38 VUOTTA OMPELUKONEHUOLTOA

Tietokoneistettu, näyttö, yläsyöttö, 9 mm tikin leveys
Työtila 210 mm x 200 mm, lisäpöytä 500 mm x 300 mm
Kone on monimuotoisuudessaan helppokäyttöinen ja edul-
linen.
170 ommelta, joista 10 kpl napinläpiä ja 24 Elna-ompeleita. Aakkoset: Eurooppa, 
englanti ja venäjä. Langan katkaisin (sakset), polvinostin. Muisti ommelyhdisteille 
max. 50 ommelta, 91 neulan asentoa. Suoraommelpistolevy. Max. ompelunopeus 
1000 tikkiä/min. Max. Tikin leveys 9 mm, tikin pituus 5 mm.

Kartanonkatu 12 Forssa puh. 050 373 0359

Avoinna ma-ti ja to-pe 10-17 

TULE TUTUSTUMAAN LAAJAAN VALIKOIMAAMME!

TAKUU
5V

Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2017

110417 VALLATON VIRKKAUS

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
27 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 

ma 10.00-12.15
18.9.-20.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla opetellaan uusia virkkaustekniikoita ja -nik-
sejä. Perinteiset tekniikat, kuten kirjovirkkaus, sovel-
letaan moderniin muotoon ja otetaan jämälangat uu-
teen käyttöön. Suunnitellaan ja tehdään omat tuote-
merkit painomenetelmällä virkattuihin tuotteisiin.

110418 NEULOTAAN JA VÄRJÄTÄÄN

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
M-L Kangasniemi-Saari
27 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 9.1.2018 mennessä 

ma 10.00-12.15

15.1.-19.3.2018 
Enintään 

12 opiskelijaa

Aloitetaan omilla lankavärjäyksillä pätkävärjäysmene-
telmällä. Kokeillaan uusia materiaaleja ja tekniikoita, 
värjäyksessä esim. hauskaa sock blank -tekniikkaa. 
Toteutetaan erilaisia töitä vaatteiksi, asusteiksi tai si-
sustukseen. Ota mukaan lankoja ja puikkoja. Värjäys-
värit voit ostaa paikan päältä. 

110419 KASSEJA, PUSSEJA JA KORUJA 
 MAKRAMEETEKNIIKALLA
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 21.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
to 17.30-19.45

28.9.-9.11.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssilla kerrataan keskeisimmät makramee-solmut 
ja valmistetaan oman valinnan mukaan laukkuja, kän-
nykkäpusseja, koruja, amppeleita tms. käyttö- ja koris-
te -esineitä erilaisista langoista, naruista ja nyöreistä 

110420 KIRJOTAAN

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
18 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 14.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
to 14.00-16.15

21.9.-30.11.2017 
11.1.-5.4.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Kurssilla valmistetaan opiskelijoiden toiveiden mukai-
sia kirjontatöitä. Kuvioiksi käyvät valmiit, itse suunni-
tellut tai sovelletut mallit. Töiden edetessä opitaan li-
sää materiaaleista, pistoista ja väreistä. 

110421 NYPLÄYS

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2
Wahreninkatu 11
Leena Miettinen
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 19.9.2017 mennessä 

ti 17.00-19.15
26.9.-28.11.2017 

9.1.-20.3.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

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

110422 SOLMEILUA PARACORD-NARUILLA

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Helena Ponkala
5 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 12.10.2017mennessä

la 10.00-14.15
21.10.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Solmitaan alunperin laskuvarjoihin tarkoitetusta para-
cordista erilaisia survival-rannekkeita, avainnauhoja 
ja avaimenperiä. Kurssilla on mahdollista myös tehdä 
esim. lemmikille heijastava kaulapanta, näyttelyhihna 
(vanha lukko mukaan) tai vaikkapa keppihevoselle rii-
mut. Materiaalia (narut, muovilukot, avainrenkaat) voi 
ostaa opettajalta tai tuoda omia. Sakset ja mittanauha 
mukaan. Kurssi sopii aloittelijoille ja kouluikäisille ai-
kuisen mukana. Huom! Keppihevonen-kurssi syys-
lomaviikolla, kurssinumero 110445. 

LANKATYÖT, PAINANTA JA VÄRJÄYS

Kiinnostaako sinua koneneulonta? Loppukevääs-
tä tulossa opetusta. Ota yhteys sähköpostilla marja-
leena.saari@forssa.fi  tai puhelimitse 050-917 5704

110416 NEULAKINNASTEKNIIKKA
 TUTUKSI

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, Wah-
reninkatu 11
Emmi Markkula
20 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 22.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
la 10.00-13.15

30.9.-2.12.2017 
Enintään 12 opis-

kelijaa

Tule oppimaan maailman vanhin tunnettu neulomis-
tekniikka. Kurssilla käydään läpi neulakinnastekniikan 
historiaa ja opetellaan tekniikkaa käytännössä. Kurs-
silla valmistamme pienempiä tai isompia töitä omi-
en taitojen ja mieltymysten mukaan. Kurssipäivät: la 
30.9., 14.10., 28.10., 18.11. ja 2.12. 

solmeilemalla. Ensimmäisellä kerralla teemme solmu- 
ja materiaalikokeiluja sekä suunnittelemme tulevia töi-
tä. Ota mukaan sakset, mittanauha ja jos kotoa löy-
tyy kerrattua puuvilla-, pellava- tai juuttinarua, veny-
mätöntä trikoo- tai punoskudetta tms. vahvaa lankaa. 
Myös lankoihin sopivia isoreikäisiä helmiä voi varata 
mukaan. Kurssi sopii aloittelijoille. 

110423 MUOTOJA METALLILANKAAN

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Leena Ruoppa
12 t kl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 13.4.2018 mennessä 

la 10.00-15.00

21.-28.4.2018 
Enintään

14 opiskelijaa

Erilaisista metallilangoista syntyy punomalla ja taivut-
telemalla keväisiä käyttö- ja koriste-esineitä sisälle ja 
ulos. Kurssilla opitaan kulkuripunos (luffarslöjd), spi-
raalipunos sekä taivutellaan lankoja vapaisiin muotoi-
hin. Käytetään myös ihania helmiä koristeina. Löydä 
inspiroivat metallilangat omaan käsityöilmaisuusi! Ota 
mukaan pyöröpihdit, sivuleikkurit ja eri vahvuisia me-
tallilankoja (esim. 0,5 mm ja 1,5 mm).

110424 TEE OMA VALOTUSKAAVIO

Lankavärjäämö, kankaanpainanta, 2. krs.
Wahreninkatu 13
M-L Kangasniemi-Saari
24 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 29.3.2018 mennessä

to 16.30-19.30

29.3.-3.5.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssilla suunnitellaan kuva valotettavaan seulaan. 
Kuva voi olla esim. lapsen piirustus, valokuva tai muu 
suunnittelemasi kuvio. Ensimmäisellä kerralla valoku-
vat muokataan painokuvioon sopiviksi. Ota valokuva 
mukaan mielellään myös muistitikulle. Kuvioita paine-
taan kankaalle ja trikoolle. Kurssi sopii aloittelijoille ja 
myös aiemmin kankaanpainantaa harrastaneille. En-
simmäinen kerta atk-luokassa, Wahreninkatu 11 A, 2. 
krs. 
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110425 KUVANSIIRTOA 
 ERI MATERIAALEILLE

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3
Wahreninkatu 11
Leena Ruoppa
9 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 2.2.2018 mennessä 

pe 17.00-19.15
la 10.00-15.00
9.2.-24.2.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Poimi tärkeimmät valokuvat tallennuspaikoistasi esiin 
ja siirrä ne esimerkiksi kankaille, puulle, lasille, ke-
ramiikalle ja erilaisille paperimateriaaleille. Kurssilla 
muokataan kuvia kuvankäsittelyohjelmalla ja etsitään 
inspiroivia kuvia netistä siirrettäviksi. Valmistetaan pie-
niä kivoja esineitä, joissa merkitykselliset kuvat ilostut-
tavat päivittäin.

110426 SEKATEKNIIKAT

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Raumolin
24 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 19.9.2017 mennessä 

ti 17.00-20.00
26.9.-31.10.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Tämä kurssi ei vaadi niinkään taitoa eikä taiteellisuut-
ta, vaan kiinnostus ja into riittävät. Tutustutaan mitä on 
gessot, kohopastat, mistit, värisuihkeet, foliot ja mihin 
niitä voi käyttää mixedmediassa. Kuvioidaan gellialus-
talla ja akryyliväreillä erilaisia papereita. Näitä ideoita 
voi käyttää kortteihin, art journaliin tai voit tehdä rasi-
an tai taulun. Aloitetaan ideointi art journaliin (kuval-
linen päiväkirja), jota voit jatkaa myöhemmin omaan 
tahtiin. Materiaaleja voi ostaa opettajalta. 

KUDONTA

110427 MUODIKAS, JOUSTAVA HUIVI
 KANGASPUISSA KUTOEN
Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1
Wahreninkatu 11

Marja Junnikkala
20 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

to 18.00-20.00
pe 17.00-20.00

la-su 10.00-15.00
21.9.-27.10.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Kudotaan muodikas huivi ja tutustutaan lämpökäsit-
telyn avulla kutistuviin kreppilankoihin. Kreppilangoil-
la saa aikaiseksi joustavaa, hieman kolmiulotteista ra-
kennetta kudottuun kankaaseen. Yhdistelemällä krep-
pilankoja erilaisiin ohuisiin villa- tai pellavalankoihin, 
saadaan näyttävää ja käytössä miellyttävää materi-
aalia. Opettajalta saa ostaa kreppilankoja, muut lan-
gat kudottavaan työhön opiskelija voi hankkia itse. En-
simmäisellä kerralla materiaaleihin tutustuminen sekä 
huivin suunnittelu. Kurssipäivät: to 21.9. klo 18-20, la-
su 30.9. ja 1.10 klo 10-15, to 5.10 klo 18-19.30 sekä 
pe 27.10 klo 17-20.

110428 KEHRÄÄMÖN PÄIVÄKUDONTA

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1,
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
33 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 1.9.2017 mennessä 

pe 12.30-14.45
8.9.-8.12.2017 

12.1.-13.4.2018 
Enintään

16 opiskelijaa

Uuden oppimista ja kertausta kankaankudonnasta. 
Syvennytään erityisesti täkänän suunnitteluun ja ku-
tomiseen. Opetusta syksyllä ja keväällä 11 kertaa. Ku-
toa voi keväällä viikon 16 loppuun saakka. 

110429 KEHRÄÄMÖN ILTAKUDONTA 

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1,
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
33 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 29.8.2017 mennessä 

ti 17.30-19.45
5.9.-5.12.2017 
9.1.-10.4.2018 

Enintään
16 opiskelijaa

Kuten edellinen kurssi.

110430 KEVÄTKUDONTA

Kehräämö, A-B rappu, 1. krs., lk1, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
39 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 17.4.2018 mennessä

ti 17.00-19.30
to 17.00-19.30
24.4.-5.6.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Suunnitellaan ja kudotaan nopeahko keväinen kudon-
nainen.Työt tehdään yksilö- tai yhteisloimissa kurs-
silaisten toiveiden mukaan. Ensimmäisellä kerralla 
suunnitellaan ja tehdään mahdolliset materiaalitilauk-
set. Opetuskertojen lisäksi loimen rakentamiseen ja 
kutomiseen on varattava lisäaikaa. Kurssi sopii kaikille 
kudonnasta kiinnostuneille. 

110437 SISUSTUSSUUNNITTELUN
 PERUSTEET

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Malla Peltola
20 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 23.2.2018 mennessä 

la 10.00-13.15

3.3.-14.4.2018 
Enintään

14 opiskelijaa

Opitaan sisustussuunnittelun perusteet ja tehdään si-
sustussuunnitelma kotiin. Kurssilla käydään läpi si-
sustussuunnittelun eri osa-alueita perusteista yksi-
tyiskohtaisempiin vinkkeihin sekä opitaan kokonais-
valtaisen sisustussuunnitelman tekeminen huonee-
seen. Teoriaosuuksissa käsitellään: perusteet, tilan-
tarve, mitoitus, asettelu, pintamateriaalit, tekstiilit ja 
valaistus. Opetusta ei ole 31.3. 

SISUSTUS JA TEKNINEN KÄSITYÖ

110439 HUONEKALUJEN VERHOILU

Heikan koulu, Saksankatu 23
Hanna Segarra
26 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 28.9.2017 mennessä 

to 18.00-19.30
la-su 10.00-15.00
5.10.-19.11.2017 

3.2.-25.2.2018 
Enintään

9 opiskelijaa

Verhoillaan vanha tuoli. Kurssilla voidaan sitoa jous-
timia, tehdä meriheinäperustuksia ja tutustua muihin 
perinteisen verhoilun vaiheisiin. Aloitetaan alkeista tai 
syvennetään jo opittuja taitoja. Ennen varsinaista ver-
hoilua pidetään tapaaminen, jossa opettaja neuvoo 
tarvikkeiden tilauksesta, silloin voit tuoda tuolisi tai ku-
van näytille. Kurssipäivät: to 5.10. klo 18-19.30 (Keh-
räämön tekstiililuokka 2), la-su 28.-29.10. ja 18.-19.11. 
Keväällä la-su 3.-4.2. ja 24.-25.2. 

110440 PAPERINARUPUNONTAA 
 JAKKARALLE

Heikan koulu, 
Saksankatu 23
Hanna Segarra
8 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 23.2.2018 mennessä 

ti 17.00-20.00
ke 17.00-20.00

13.3.-14.3.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Käsitellään valmis puinen jakkara, joka pintakäsitel-
lään ja punotaan istuin paperinarusta. Ensimmäisel-
lä kerralla pintakäsitellään ja suunnitellaan punonta-
kuvio ja toisella kerralla punotaan. Materiaalimaksu 35 
€ sisältää jakkaran, paperinarun ja vahan pintakäsit-
telyn. 

110442 PUU- JA METALLITYÖT

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

ke 17.30-20.30
4.10.-13.12.2017 

10.1.-21.3.2018 
Enintään

16 opiskelijaa

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

MUUT KÄSITYÖT

110443 MINITAIDETEKSTIILI

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs. lk 3, 
Wahreninkatu 11
Marja Junnikkala
10 t sl, 10 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 3.11.2017 mennessä 

la 11.00-16.00
11.11.ja 5.11.2017 
13.1.ja 10.2.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Tutustutaan nykytekstiilitaiteeseen ja erityisesti mini-
tekstiiliteoksiin. Suunnitellaan oma minitekstiiliteos, jo-
ka toteutetaan omavalintaisella tekniikalla tai useam-
malla. Opettaja ohjaa työn ideoinnissa ja teknisissä 
kysymyksissä. Teosta voi työstää kokoontumiskerto-
jen välissä. Ota mukaan muistiinpanovälineet. Aikai-
semmat kokeilusi ja ideasi voivat toimia innoittajina tai 
osana kokonaisuutta. Voimme suunnitella pienen mi-
nitekstiilinäyttelyn kurssin päätteeksi. Huom.ensim-
mäinen kokoontuminen klo 11-13.15. 

110445 KEPPIHEVONEN

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Karita Stenfors-Selkälä
12 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 6.10.2017 mennessä 

ma 10.00-15.00
ti 10.00-15.00

16.-17.10.2017 
Enintään

10 opiskelijaa

Suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllinen keppihevo-
nen käsin ompelemalla fleece-kankaasta. Materiaalit 
sisältyvät kurssin hintaan. Mukaan kannattaa varata 
eväät. Kurssi soveltuu keppihevosharrastajille. (Katso 
myös solmeilua paracord-naruilla kurssi 110422) 

110446 KIRJANSIDONTA

Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Raumolin
32 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 8.1.2018 mennessä 

pe 18.00-21.00
la-su 10.00-15.00

12.1.-28.1.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssilla voit valmistaa kirjan tai albumin erilaisilla si-
doksilla. Värjäämme ja kuvioimme paperia ja nah-
kaa, joita voi käyttää kirjoihin. Omista aarrekätköistä 
voit tuoda kansimateriaalia, esim. vanhoja tekstiijejä. 
Kurssi sopii vasta-alkajille ja kokeneille tekijöille. Kaik-
kia tarvikkeita voi ostaa opettajalta. Kurssipäivät: Pe-
su 12.-14.1. ja 26.- 28.1.2018. 

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

110447 SENIORIKÄSITYÖT
Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 57,00 € 

Joka toinen viikko 
ke 12.00-14.30

13.9.-13.12.2017 
10.1.-4.4.2018 

Enintään
30 opiskelijaaIlmoittautuminen alkaa 

17.8.2017 klo 16.30
https://www.opistopalvelut.fi/wahren

tai puh. 03 4141 5390
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 LASITYÖT, KERAMIIKKA JA KORUTYÖT

110448 TIFFANY-LASITYÖT

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Anni Paulin
40 t sl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2017 mennessä 

to 18.00-21.00
14.9.-23.11.2017 

Enintään 
14 opiskelijaa

Opitaan lasityön perustekniikat, tutustutaan käytettä-
viin materiaaleihin ja työvälineisiin. Kurssilla aloitteli-
ja ehtii valmistaa tasotyön, valaisimen, peilin tms. Tar-
vikkeita voi ostaa kurssipaikalla. Ensimmäisellä kerral-
la tehdään materiaalitilaus. Ota muistiinpanovälineet 
mukaan. 

110449 VALOHIMMELI

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Anni Paulin
15 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 29.9.2017 mennessä 

la 10.00-14.15
su 10.00-14.15
14.-28.10.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Tule tekemään valohimmeli! Valohimmeli toistaa him-
melille ominaista kolmiulotteista muotoa, mutta erilai-
sen siitä tekee himmelin koko ja valaistus. Himmelit 
luovat tunnelmaa sisällä tai ulkona läpi pimeän talven 
kevääseen asti. Materiaalia voi ostaa kurssipaikalla, 
tarvikelista lähetetään. Kurssipäivät: la-su 14.-15.10.  
klo 10.00-14.15 ja la 28.10 klo 10.00-14.15. 

110450 MOSAIIKKIA

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Anni Paulin
23 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 19.3.2018 mennessä 

ke 18.00-20.15
la-su 10.00-14.15

28.3.-15.4.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Mosaiikkia materiaalina lasi, peili, kaakeli, posliini tms. 
Kurssilla voit tehdä tasotyön, pallon, aurinkosieppa-
rin tai mitä ikinä keksitkään. Ensimmäisellä kerralla 
teoriaopetus ja tehdään materiaalitilaus. Ota mukaan 
muistiinpanovälineet. Kurssipäivät: Ke 28.3. tekstiili-
luokka 1, la-su 7.-8.4. ja 14.-15.4., tekstiililuokka 2. 

110451 TUTUSTU KERAMIIKKAAN

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Minna Kemppi
6 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 10.8.2017 mennessä 

ma 18.00-20.15
4.9.-11.9.2017 

Enintään
14 opiskelijaa

Saven käsittelyn perusteet vasta-alkajille ja hieman 
harrastaneille. Kokemuksellinen tietopaketti siitä, mi-
ten savi käyttäytyy ja muuttuu poltettaessa keramii-
kaksi. Kuinka koristella keramiikkaa; keraamiset värit 
ja lasiteet. Tästä on hyvä aloittaa keramiikan harras-
tus! 

110452 KERAMIIKKAA PÄIVÄLLÄ 

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

ma 12.00-14.15
18.9.-27.11.2017 

22.1.-2.4.2018 
Enintään

14 opiskelijaa

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

110453 KERAMIIKKAA ILLALLA 

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

ma 18.00-20.15
18.9.-27.11.2017 

22.1.-2.4.2018 
Enintään

14 opiskelijaa

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

110454 HOPEAKETJUKURSSI

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tero Pelto-Knuutila
24 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 27.10.2017 mennessä 

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00

4.11.-12.11.2017 
Enintään 

12 opiskelijaa

Kurssilla punotaan erilaisia ketjuja hopea-, messinki- 
ja pronssilangasta. Kurssille voi ottaa omia työkaluja 
sekä materiaaleja mukaan, myös opettajalta voi ostaa 
materiaalia. Kurssipäivät: la-su 4.-5.11 ja 11.-12.11. 

110455 HOPEAKORU TEHOPAJA

Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tero Pelto-Knuutila
36 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 26.1.2018 mennessä 

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00
3.2.-18.2.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Kurssilla toteutetaan oppilaiden omia koruideoita lai-
dasta laitaan tutustuen eri tekniikoihin, oman tason 
ja mieltymysten mukaan. Kurssilla voi tehdä mm. sor-
muksia, riipuksia, korvakoruja tai ketjuja. Opettajal-
le voi etukäteen esittää toiveita toteutettavista ideois-
ta jolloin erikoisempiin materiaaleihin on helpompi va-
rautua. Etukäteen kannattaa miettiä millaisia koruja 
kurssilla haluaa tehdä, jolloin kurssi saadaan tehok-
kaammin käyntiin. Kurssille voi ottaa omia työkaluja 
sekä materiaaleja mukaan, mutta myös opettajalta voi 
ostaa materiaalia ja lainata työkaluja. Työkalumaksu 5 
€ kerätään kurssin yhteydessä. Kurssipäivät: la-su 3.-
4.2., 10.-11.2. ja 17.-18.2. 

KUVATAITEET
110310 TAIDEPAJA

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Reika Vesala
20 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 

keväällä 2018

Pajalla valmistetaan taideteoksia kierrätys- ja uusio-
materiaaleista. Ota ensimmäisellä kerralla mukaan 
omia materiaaleja. Teemme moniaistisuutta herättä-
viä harjoituksia, keskustellaan ja ideoidaan vapaasti. 
Mielikuvitus on vain rajanasi.

110311 IKONIMAALAUS 
Tehtaankoulu, 
Puutarhakatu 4
Pasi-Mikael Huovinen
24 t sl, 36 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 
Ilmoittautuminen 13.10.2017 mennessä 

pe 17.00-20.45
la 9.00-14.45

20.10.-11.11. 2017
26.1.-24.3.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Ikonimaalauksen alkeis/jatkokurssi kreikkalais-make-
donialaiseen tyyliin. Teemana Hodigitria-tiennäyttäjä 
jumalanäidin ikonityypit. Kurssin alussa yhteinen harjoi-
tus viikonloppu :” kädet ikoneissa-kuinka maalaan ne”. 
Perusteet värien sekoittamiseen ja kuivalla kärkisivel-
timellä maalaamiseen. Materiaaleja opettajalta kurs-
sin alussa. Kurssipäivät: 20.-21.10. ja 10.-11.11.2017 
sekä 26.-27.1., 16.-17.2. ja 23.-24.3.2018. 

110313 PÄIVÄMAALAUS
Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Pirkko Teräväinen
27 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2017 mennessä 

to 12.30-14.45
14.9.-2.11.2017 
18.1.-5.4.2018 

Enintään
20 opiskelijaa

Kurssilla saa ohjausta ja tukea oman kuvataiteelli-
sen näkemyksen kehittymiselle henkilökohtaisen oh-
jauksen kautta. Materiaalina voi olla akryyli-, akvarel-
li-, peite- tai pastelliväri tekijän mieltymyksen mukaan. 
Lopuksi näyttely Vinkkelissä. 

110314 ILTAMAALAUS
Lankavärjäämö, maalaussali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Tiina Leppämäki
27 t sl, 33 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2017 mennessä 

to 18.00-20.15
14.9.-16.11.2017 

18.1.-5.4.2018 
Enintään

20 opiskelijaa

Kurssin tavoitteena on löytää ja vahvistaa jokaisen 
luontevinta tapaa ilmaista luovuuttaan maalauksen 
keinoin. Tukena käytämme välillä lyhyitä ja yksinker-
taisia rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia. Kurssi sopii 
kaiken tasoisille maalaajille myös vasta-alkajille, sillä 
tärkeintä on tekemisen ja oivaltamisen ilo! Materiaali-

kulut eivät sisälly hintaan. Viimeisellä kokoontumisker-
ralla laitamme näyttelyn Vinkkeliin. 

110315 KALLIGRAFIA

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski
24 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 10.8.2017 mennessä 

ke 17.00-18.30
13.9.-29.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Kalligrafia on kaunokirjoitusta, kaunista kirjoittamista, 
joka harjaannuttaa silmien, aivojen ja käden yhteis-
työtä. Aloitamme teräharjoituksilla ja historiallisella kir-
joitustyylillä. Pieniä sommittelutehtäviä, jotka sopivat 
korttien ja onnitteluiden tekemiseen. 

110316 KALLIGRAFIAN JATKORYHMÄ

Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Vivian Majevski
22 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 10.8.2017 mennessä

ke 18.45-20.15
13.9.-29.11.2017 

10.1.-11.4.2018 
Enintään

15 opiskelijaa

Kalligrafian jatkokurssi kehittää kauniin kirjoituksen li-
säksi käden ja aivojen yhteistyötä sekä viivan hallin-
taa. Lisätään töihin erilaisia välineitä kirjoittamiseen; 
eri tekniikat ja sommittelutehtäviä. Kurssi sopii kalli-
grafian alkeet osaaville monipuoliseen itsensä kehit-
tämiseen. 

110317 METALLIGRAFIIKKA

Lankavärjäämö
Wahreninkatu 13
Sanna Kohonen
18 t sl, 18 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

ke 18.00-20.15
20.9.-25.10.2017 

7.2.-21.3.2018 
Enintään

10 opiskelijaa

Opetellaan syväpainografiikan perustekniikat: etsaus, 
akvatinta, kuivaneula. Tehdään värigrafiikkaa ja mono-
typioita. Jokainen työskentelee omaan tahtiinsa, omin 
aihein. Materiaalimaksu erikseen. 

110318 KERAAMINEN KUVANVEISTO
Lankavärjäämö, keramiikkasali, 2. krs., 
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
15 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 3.11.2017 mennessä 

pe 18.00-21.00
la 13.00-16.00

17.11.-8.12.2017 
Enintään 

10 opiskelijaa

Savi on notkea materiaali, joka maadoittaa ihmistä, 
mutta antaa ideoille vapauden. Tule tekemään keraa-
minen veistos pe-la 17.-18.11. pintakäsittely 8.12. Ai-
he vapaa. Materiaalimaksu erikseen.
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110319 POSLIININMAALAUS
Lankavärjäämö, muotoiluluokka, 
Wahreninkatu 13
Teija Kaivoluoto
24 t sl, 24 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
ma 18.00-21.00

11.9.-20.11.2017 
15.1.-9.4.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

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

110499 TAIDERYHMÄ 
 KEHITYSVAMMAISILLE

Kehräämö, A-B rappu, 1 krs., lk 2, 
Wahreninkatu 11
Sanna Savonmäki
15 t sl, 15 t kl, 
Kurssimaksu 60,00 € 

Joka toinen viikko 
ma 17.30-19.45 
25.9.-6.11.2017 
22.1.-5.3.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

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

TEATTERI JA SANATAIDE
110201 OPISTON NÄYTELMÄRYHMIEN 
 INFO

Teatteritalo, Torikatu 8
Eliisa Lintukorpi
1 t sl, 

ma 18-19
4.9.2017

Wahren-opiston näytelmäryhmien esittely. Tule tutus-
tumaan teatteriharrastukseen Wahren-opiston puit-
teissa. Tuo ideasi ja toiveesi tai tule muuten vaan kat-
somaan, mitä voisimme tehdä yhdessä; kirjoittaa näy-
telmiä, tehdä nukketeatteria, tehdä yhteisöteatteria, 
performansseja, runoesityksiä. 

110202 NUKKETEATTERIA LAPSILLE 
 JA AIKUISILLE

Teatteritalo, Torikatu 8
Eliisa Lintukorpi
30 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2017 mennessä 

ma 15.30-17
11.9.-4.12.2017 

Enintään 
 20 opiskelijaa

Nukketeatterin kautta voi kertoa vakavia tarinoita, olla 
huumorimielellä, olla runollinen, tanssia ja laulaa. Tule 
mukaan tekemään taikaa. Ryhmä on tarkoitettu sekä 
lapsille että vanhemmille, jos otat lapsen mukaan, niin 
toisen kurssimaksu puoleen hintaan. 

110603 KIINNOSTAAKO KIRJOITTAMINEN? 
 ENTÄ LUKEMINEN?
Kaupunginkirjasto
Wahreninkatu 4
Eliisa Lintukorpi
2 t sl, 

 to 17-19
7.9.2017

Tule tutustumaan kirjoittamisen harrastusmahdolli-
suuksiin seudulla. Wahren-opiston kurssien; ”Ajatus-
ten arkeologiaa”, ”Elämäni tarinat”, ”Sisäinen teatte-
ri” viikonloppukurssi, esittäytyy lisäksi Kirjaston avoin 
kirjoittamisen ryhmä ja lähiseudun kirjoittamisen opis-
kelun tarjonta. Lukupiiristä kiinnostuneet myös terve-
tulleita kertomaan toiveistaan yhdessä luettavien kir-
jojen suhteen. 

110605 AJATUSTEN ARKEOLOGIAA

Lankavärjäämö, muotoiluluokka
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
18 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
ti 17.15-19.30

12.9.-21.11.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

Luovaa kirjoittamista, sanojen tunnustelua, merkitys-
ten kartoitusta ilman kotiläksyjä. Ryhmän tarkoitukse-
na on aktivoida ajatusprosessia käsin kirjoittamisen 
kautta. Yllätä itsesi kirjoittajana! 

110606 ELÄMÄNI TARINAT
Lankavärjäämö, muotoiluluokka
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
14 t sl, 16 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko
ke 12.00-14.00

20.9.-15.11.2017 
17.1.-28.3.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Jokaisella meistä on ainutlaatuinen elämämme, jon-
ka kertominen auttaa meitä ymmärtämään itseämme 
osana kokonaisuutta. Käymme läpi oman elämämme 
tarinoita ja kirjoitamme niitä talteen. Syyskauden ko-
koontumiset 20.9, 4.10., 18.10., 1.11. ja 15.11. 

110609 LUKUPIIRI

Kaupunginkirjasto, Puustinen, 
Wahreninkatu 4 
Eliisa Lintukorpi
14 t sl, 14 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 22.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 17.30-19.30

27.9.-22.11.2017 
10.1.-7.3.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Kiinnostaako kirjallisuus? Lukupiiri lukee ja keskuste-
lee yhdessä valitusta kaunokirjallisista teoksista. HUO-
MAA Kiinnostaako kirjoittaminen ja lukeminen esittely 
7.9. KLO 17-19 kirjastossa. Tule tutustumaan ja tuo lu-
kutoiveesi tullessasi. 

110203 OPISTON NÄYTELMÄRYHMÄ 
 AIKUISILLE

Teatteritalo, 
Torikatu 8
Eliisa Lintukorpi
45 t sl, 45 t kl, Kurssimaksu 91,00 € 

ma 17.30-19.45
11.9.-11.12.2017 

8.1.-1.5.2018 
Enintään 

10 opiskelijaa

Tule mukaan vapaaseen ryhmään, joka tekee yhdes-
sä teatteria ilman tärkeilyä. Ei muita vaatimuksia kuin 
halu yhteiseen mielikuvituksen leikkiin. Teemme alku-
paloiksi absurdin näytelmän ”Annatko vai etkö anna” 
latvian kielestä googlen avulla käännetty teksti valmis-
tuu hetkessä ja sen jälkeen teemme jotain muuta jän-
nittävää ennen tekemätöntä. Kokemusta ennakkoon 
ei tarvita - avointa mieltä kyllä. 
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MUSIIKKI
110101 VIIHDEKUORO KEHRÄT

Kehräämö, A-rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 23.8.2017 mennessä 

ke 18.30-21.00
30.8.-13.12.2017 

10.1.-9.5.2018 
Enintään

40 opiskelijaa

Ohjelmassa kuorojen yhteinen Suomi 100 -konsert-
ti ja keväällä kevätkonsertti. Vanhat ja uudet laulajat 
ovat tervetulleita mukaan! Kuoron puheenjohtaja Kari 
Saarinen 044 0335 325, s-posti: kehrat@kehrat.fi  Ko-
tisivut:www.kehrat.fi  

110102 FORSSAN KAMARIKUORO

Kehräämö, A-rappu, 2. krs., 
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 24.8.2017 mennessä 

to 18.30-21.00
31.8.-14.12.2017 

11.1.-10.5.2018 
Enintään

40 opiskelijaa

Ohjelmassa kuorojen yhteinen Suomi 100 -konsert-
ti lokakuussa. Marraskuussa kuoro osallistuu Louis 
Viernen Juhlamessun esitykseen Hattulan kirkossa. 
Keväällä suunnitelmissa on kevätkonsertti. Vanhat ja 
uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan! Kuoron pu-
heenjohtaja Kaisu Tantarimäki 050 3478 647, kotisi-
vut: www.forssankamarikuoro.com

110103 FORSSAN NAISKUORO

Kehräämö, A-rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Natalia Maltizova
45 t sl, 51 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 22.8.2017 mennessä 

ti 18.30-21.00
29.8.-12.12.2017 

9.1.-8.5.2018 
Enintään

40 opiskelijaa

Ohjelmassa kuorojen yhteinen Suomi 100 -konsert-
ti. Keväällä suunnitelmissa on kevätkonsertti. Vanhat 
ja uudet laulajat ovat tervetulleita mukaan! Kuoron 
puheenjohtaja Liisa Puputti 050 3444 129. Kotisivut: 
www.forssannaiskuoro.wordpress.com 

110104 FORSSAN MIESKUORO

Työväentalon musiikkisali
Kauppakatu 17
Outi Aro-Heinilä
45 t sl, 41 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 21.8.2017 mennessä

ma 18.30-21.00
28.8.-11.12.2017 

8.1.-14.5.2018 
Enintään

50 opiskelijaa

Kiinnostaako laulaminen miesporukassa, kaipaatko 
uutta harrastusta hyvässä seurassa? Vanhat ja uudet 
laulajat ovat tervetulleita mukaan. Ohjelmassa kon-
sertti syyskaudella ja keväällä. Kuoron puheenjohtaja 
on Heikki Leino, s-posti: heikki.leino@surffi .net. Kotisi-
vut: www.forssanmieskuoro.fi  

110106 LAULUA VASTA-ALKAJILLE

Tehtaankoulu
Puutarhakatu 4
Outi Aro-Heinilä
30 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 8.9.2017 mennessä 

ma 12-13.30
11.9.-11.12.2017 

Enintään 16 opis-
kelijaa

Vapaudu laulutaidon lukoista ja unohda kielteiset kom-
mentit, joita olet saanut! Jokainen osaa laulaa. Anna 
laulun parantaa oloasi. Laulu helppous puheen, liik-
keen, ryhmän ja tuttujen laulujen kautta. 
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KIELET
KIELENOPISKELU on hauska, hyödyllinen, mielen-
kiintoinen harrastus! Opit käytännön kielitaitoa; tarvit-
set kieltä sitten työssäsi, matkoilla tai harrastuksissa-
si. Kielenopiskelu on myös hyvää aivojumppaa ja pi-
tää dementian loitolla. Lähde siis rohkeasti mukaan!

OPINTONEUVONTAA kurssien opettajilta tai päätoi-
miselta kieltenopettajalta Kirsi Vikmanilta p. 03-4141 
389 tai 040-7596 380 tai kirsi.vikman@forssa.fi 
BLOGIT wahenra.blogspot.fi ja wahrenopisto.blogs-
pot.fi/kielet

INFOA englannin kurssitarjonnasta ti 5.9. 2017 klo 18-
19 Kehräämöllä. Ks. tarkemmin s. 22

YLEISET KIELITUTKINNOT
• mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen perus- tai 
keskitason tutkinto

• syksyn 2017 tutkintokielet suomi, englanti, espanja, 
ruotsi ja saksa (ilmoittautuminen 1.-29.9.2017, tutkin-
not loka-marraskuussa)
• keväällä 2018 kielinä suomi, englanti, ruotsi, rans-
ka, italia ja venäjä (ilm.1.-28.2.2018, tutkinnot maa-
lis-huhtikuussa) 
• suomen keskitaso myös 7.10. (ilm. 21.-31.8.2017), 
27.1. (ilm. 1.-8.12.2017), 19.5. (ilm. 16.-30.4.2018) 
sekä 25.8. (ilm. 1.-15.6.2018)
• hinnat: perustasolla 100 €, keskitasolla 123 €; pe-
ruutusmaksu 40 €
• lisätietoa: päätoiminen kieltenopettaja Kirsi Vikman 
p. 03 4141 389 tai 040 7596 380 tai netistä: www.oph.
fi > Koulutus ja tutkinnot > Kielitutkinnot > Yleiset kie-
litutkinnot

SUOMI

Kielten opettajien yhteystietoja:

RUOTSI

ENGLANTI

Nimi Puhelin/Sähköposti

Conway Richard 050 5566 674

Huuhtanen Leni huuhtanen.leni@gmail.com

Korpihete Elina elina.korpihete@gmail.com

Koskelin Aino 041 4317 823

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

Majevski Vivian 050 3309 158
vivianmajevski@gmail.com

Najah Nour nour.najah@hotmail.com

Paajanen Ljudmila 044 2643 706 
ljudmila_paajanen@hotmail.
com

Rauhala-Benuzzi 
Tuula

050 3251 554

Vesala Reika reika.vesala@iki.fi

Vuorinen Olga 050 5756 701 
olga.vuorinen@gmail.com

120101 SUOMEA SUOMEKSI 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Opettaja avoin 
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 

ti 18.45-20.15
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

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

120102 SUOMEA SUOMEKSI 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Opettaja avoin
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 

ti 17.00-18.30
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Osaat suomen kieltä jo jonkin verran ja haluat oppia 
lisää. Aloitamme opiskelun Suomen mestari 2 -kirjan 
alusta.Teemme kirjasta yhteistilauksen kurssin alka-
essa. Huom. Tämä kurssi puoleen hintaan eli 39 €. 

120201 HÅLLIGÅNG 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä

ti 17.00-18.30
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään 

35 opiskelijaa

Noin kaksi vuotta ruotsia lukeneille tai kertaajille. Ai-
heina matkailu sekä ravintolassa ja hotellissa asiointi. 
Kieliopista mm. adjektiivien ja verbien taivutusta. Ete-
nemme rauhalliseen tahtiin. Teemme pariharjoituksia 
ja keskustelemme eri aiheista kulttuuriakaan unohta-
matta. Oppikirjana Hålligång 1 kappaleesta 3 eteen-
päin. Kom med!

120300 MILLE ENGLANNIN KURSSILLE?

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
1 t sl, 
Ilmoittautuminen 3.9.2017 mennessä 

ti 18.00-19.00
5.9.2017 

Enintään
25 opiskelijaa

Haluaisit opiskella englantia, mutta et oikein tiedä, min-
kä tason ja ryhmän valitsisit. Tule kuulemaan eri vaih-

120303 ENGLANTIA KERRATEN 1

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
7 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2017 mennessä 

to 17.00-18.45
7.9.-14.9.2017 

Enintään 
25 opiskelijaa

Oletko jo hieman tutustunut englannin kielen alkei-
siin? Tule starttikertaukseen (itsen ja perheen esitte-
lyä, olla-verbejä, numeroita ym.), minkä jälkeen voit 
halutessasi hypätä mukaan Everyday English 1 -kurs-
sille. Kertaavan materiaalin saat käyttöösi etukäteen 
pedanetin kautta.Tunneilla keskitytään puhumaan ja 
käyttämään kieltä. Kolme kerran juttu: to 7.9., ti 12.9. 
ja to 14.9. 

120304 EVERYDAY ENGLISH 1

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

to 15.00-16.30
21.9.-30.11.2017 

11.1.-12.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Noin vuoden kieltä opiskelleille. Jatketaan tutustumis-
ta kieleen ja opitaan mm. kotiin ja harrastuksiin liitty-
viä asioita, värejä ja adjektiiveja. Asioidaan myös kah-
vilassa, ravintolassa ja lentokentällä. Learning is fun! 
Oppikirjana Everyday English Starter kpl 5-. Käytössä 
blogi ja oma pedanet-sivu.

120305 ENGLANTIA KERRATEN 2

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
7 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 1.9.2017 mennessä 

to 19.00-20.45
7.9.-14.9.2017 

Enintään
25 opiskelijaa

Oletko opiskellut vuoden-pari englantia? Tule kertaa-
maan joitakin perusjuttuja (esim. do-kysymyksiä ja -
kieltoja, there is/are -rakennetta, prepositioita ym.), 
minkä jälkeen voit halutessasi hypätä mukaan Eve-
ryday English 2 -kurssille. Kertaavan materiaalin saat 
käyttöösi etukäteen pedanetin kautta.Tunneilla keski-
tytään puhumaan ja käyttämään kieltä. Kolme kerran 
juttu: to 7.9., ti 12.9. ja to 14.9.

120306 EVERYDAY ENGLISH 2

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

to 18.45-20.15
21.9.-30.11.2017 

11.1.-12.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Noin pari vuotta kieltä opiskelleille.Varataan lentoja ja 
hotellihuoneita netissä, tehdään ostoksia ja mökkeil-

120307 STEPS 3

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä

ti 15.00-16.30
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Viivytään vielä hetki Passport 2 -kirjan parissa eli käy-
dään ruoka- ja vaateostoksilla sekä tarkastellaan Suo-
mea englanniksi. Sen jälkeen siirrytään uuteen Steps 
3 -kirjaan, jossa mm. futuurin ja imperfektin kertausta. 
Käytössä blogi ja oma pedanet-sivu.

120308 STEPPING STONES 1

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 

ti 09.30-11.00
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Jo useamman vuoden kieltä opiskelleille. Aiheina har-
rastukset, matkailu, ruoka ja ruuanlaitto. Verbien yleis- 
ja kestomuotoja, adjektiivien vertailua, konditionaa-
lin ja passiivin kertausta. Laajennetaan sanavarastoa 
käyttämällä kieltä erilaisissa puheharjoituksissa. Op-
pikirjana Stepping Stones 1 kpl 3-. Käytössä blogi ja 
oma pedanet-sivu. 

120309 STEPPING STONES 2

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä

ti 13.15-14.45
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Kirjan viimeisen kappaleen sanoin ”tuulia ja tuntei-
ta, stressiä ja elämäniloa” myötä siirrytään pikkuhiljaa 
uuteen oppimateriaaliin, jossa puhetta kotiseudusta, 
koulusta ja opiskelusta sekä ympäristöasioista. Kie-
liopista erityisesti verbiasioita. Oppikirjana Stepping 
Stones 1 kpl 8–. Käytössä blogi ja oma pedanet-sivu. 

120310 STEPPING STONES 2 JATKO

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2017 mennessä

ma 18.45-20.15
18.9.-27.11.2017 

8.1.-16.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Kokemuksia ja mielipiteitä uutisista ja tiedonvälityk-
sestä, taiteen tekemisestä ja kokemisesta sekä työ-
elämästä ja luontoasioistakin. Kieliopista mm. lau-
seenvastikkeita, epäsuoraa kerrontaa ja paljoussano-
ja. Keskustelua ajankohtaisista aiheista. Oppikirjana 
Stepping Stones 2 kpl 4-. Käytössä blogi ja oma pe-
danet-sivu.

toehdoista mitä kullakin kurssilla tehdään ja samalla 
tutustumaan oppimateriaaleihin. Ilmoittauduthan en-
nakkoon, kiitos! Ja jos tämä aika ei Sinulle sovi, voit 
pyytää esittelymateriaalin lähetettäväksi sähköpostii-
si. Huom. englannin alkeet tänä vuonna Tammelas-
sa, ks. kurssi 120302.

lään. Samalla opitaan sääilmauksia, be going to- ra-
kenne, järjestyslukuja, kestopreesens ja imperfektikin. 
Oppikirjana Everyday English 1 kpl 6–. Käytössä blogi 
ja oma pedanet-sivu.
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120311 ENGLANTIA VERKOSSA 1

Leni Huuhtanen
20 t sl, Kurssimaksu 39,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2017 mennessä 

ma 18.00-19.30
18.9.-27.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Tervetuloa opiskelemaan englantia verkossa aikaan 
tai paikkaan sitoutumatta. Sopii englannin perusteet 
jo hallitseville kertaukseen tai uudenkin oppimiseen 
itsenäiseksi kurssiksi tai jatkoksi viime syksyn verk-
kokurssille. Kertaamme niin sanastoa kuin keskeisiä 
rakenteitakin, kirjallista kielitaitoa painottaen. Kurssin 
nettisivuilla julkaistaan viikoittain monipuolisia tehtä-
viä, joista saat henkilökohtaista palautetta.Tarvitset in-
ternetyhteyden, kaiuttimet/kuulokkeet videoita varten 
ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Muistathan ilmoittaa 
sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi! Opettaja ottaa 
sinuun yhteyttä sähköpostilla ennen kurssin alkua.

120312 ENGLANTIA VERKOSSA 2

Leni Huuhtanen
20 t kl, Kurssimaksu 39,00 € 
Ilmoittautuminen 7.1.2018 mennessä 

ma 18.00-19.30
22.1.-9.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Tällä kevään kurssilla jatkamme englannin keskeisten 
rakenteiden ja kielenkäyttötilanteiden opettelua ja ker-
tausta aikaan tai paikkaan sitoutumatta. Sopii jatkok-
si Englantia verkossa 1-kurssille tai aivan itsenäisek-
si kertauskurssiksi. Kurssin nettisivuilla julkaistaan vii-
koittain monipuolisia tehtäviä, joista saat henkilökoh-
taista palautetta. Tarvitset internetyhteyden, kaiutti-
met/kuulokkeet videoita varten ja tietokoneen perus-
käyttötaidot. Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi 
ilmoittautuessasi! Opettaja ottaa sinuun yhteyttä säh-
köpostilla ennen kurssin alkua.

SAKSA

120313 HEADWAY 
 – ENGLANTIA EDISTYNEILLE

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2017 mennessä 

ke 17.00-18.30
13.9.-22.11.2017 
10.1.-11.4.2018 

Enintään 25 opis-
kelijaa

Kurssi sopii jo pitkään kieltä lukeneille. Tule ylläpitä-
mään ja vahvistamaan jo hankkimaasi kielitaitoa! Ai-
heet ovat ajankohtaisia ja monipuoliset harjoituk-
set kartuttavat sanavarastoa. Runsaasti keskuste-
lua niin pareittain kuin ryhmässä. Oppikirjana täysin 
englanninkielinen New Headway, Upper-Intermediate 
(FOURTH edition), Unit 7-. Ryhmällä käytössä oma 
pedanet-sivu. 

120314 ENGLISH CAFÉ

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Richard Conway
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä

ti 18.30-20.00
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

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

120315 SOFATRAVELLER´S CLUB

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Richard Conway
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 51,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 

ti 17.00-18.30
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Oletko matkustellut paljon ja mielelläsi kertoisit koke-
muksistasi muillekin? Vaivaako Sinua kenties matka-
kuume, mutta kohde on vielä epäselvä? Vai matkus-
tatko kuitenkin mieluummin vain ajatuksissasi kuunte-
lemalla muiden tarinoita kaukaisista maista tai miks-
eipä läheisistä kotimaan matkakohteistakin? Sohva-
matkailijoiden klubilla voit jakaa omia kokemuksiasi 
matkoistasi tai kuunnella rauhassa muiden tarinoita. 
Klubin isäntä skotlantilainen Richard Conway on en-
nen Somerolle asettumistaan matkustellut paljon eri 
puolilla maailmaa. Richard luotsaa klubia englannik-
si ja voit itse vetreyttää englannin kielen taitojasi ker-
tomalla matkoistasi englanniksi. Yhtä hyvin voit kuiten-
kin kertoa omista matkakokemuksistasi suomeksikin. 
Come and share your travelling experiences and ad-
ventures with others in a relaxed atmosphere! 

120401 SAKSAA, BITTE!

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2017 mennessä 

ke 18.35-20.05
13.9.-22.11.2017 
10.1.-11.4.2018 

Enintään
25 opiskelijaa

Tervetuloa jatkamaan saksan alkeiden opiskelua! 
Opimme puhumaan mm. harrastuksista ja perhees-
tä, asioimaan ravintolassa ja kertomaan lomakuulu-

120402 SAKSAA SUJUVASTI ETEENPÄIN

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Elina Korpihete

Keväällä 2018

Tarkoitettu henkilöille, jotka jo osaavat jonkin verran 
saksaa. Juttelemme, kuuntelemme, kertaamme ja 
opimme uutta saksan kielestä, kulttuurista ja myös toi-
sistamme. Apunamme Einverstanden! 3 kpl 7 eteen-
päin ja paljon kaikenlaista muuta materiaalia.

RANSKA

120501 RANSKAA KERRATEN 1

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
7 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2017 mennessä 

ma 17.00-18.45
4.9.-11.9.2017 

Enintään
25 opiskelijaa

Oletko joskus aiemmin tutustunut ranskan alkeisiin? 
Ja haluaisit kenties jatkaa opiskelua? Tule kertaa-
maan tärkeimmät perusjutut, minkä jälkeen voit ha-
lutessasi hypätä mukaan J’aime 1-kurssille. Kertaa-
van materiaalin saat käyttöösi etukäteen pedanetin 
kautta.Tunneilla keskitytään puhumaan ja käyttämään 
kieltä. Kolme kerran juttu: ma 4.9., ke 6.9. ja ma 11.9. 
Bienvenue! 

120502 J´AIME 1

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., Wahrenin-
katu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2017 mennessä

ma 17.00-18.30
18.9.-27.11.2017 

8.1.-16.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Aivan kielen alkeisiin jo tutustuneiden ryhmä. Opitaan 
mm. kellonajat, sääjuttuja, tehdään ruoka- ja muita os-
toksia. Kieliopista mm. partitiivi ja lisää verbejä. Oppi-
kirjana valikoiden J’aime 1 kpl 4-. Käytössä blogi ja 
oma pedanet-sivu.

120503 RANSKAA KERRATEN 2

Kehräämö, A-rappu, 3. krs., 
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
7 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 30.8.2017 mennessä

ma 19.00-20.45
4.9.-11.9.2017 

Enintään
25 opiskelijaa

Lyhyt, kolmen kerran intensiivikurssi (ma 4.9., ke 6.9. 
ja ma 11.9.) sopii jo useamman vuoden kieltä opis-
kelleille. Voit tutustua kertaavaan materiaaliin jo etu-
käteen pedanetin kautta.Tunneilla treenaamme yhte-
nä iltana verbejä, yhtenä pronomineja ja yhtenä adjek-
tiiveja erilaisin puheharjoituksin, tarinoin ja pelein.

120504 ESCALIER 3 

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Kirsi Vikman
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä

to 17.00-18.30
21.9.-30.11.2017 

11.1.-12.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Jatketaan kielen opiskelua tutustumalla vielä erilai-
siin maailmankatsomuksiin, vaihto-oppilaan elämään 
Suomessa sekä työ- ja opiskelijaelämään. Kieliopista 
pronomineja, epäsuora esitys sekä subjunktiivi. Mieli-
piteiden vaihtoa, keskusteluja. Oppikirjana Escalier 3 
kpl 5-. Käytössä blogi ja oma pedanet-sivu. 

120601 KAFE PITER 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Ljudmila Paajanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

to 18.30-20.00
21.9.-30.11.2017 

11.1.-12.4.2018 
Enintään

35 opiskelijaa

Noin puoli vuotta-vuoden venäjää opiskelleille tarkoi-
tettu ryhmä. Jatketaan kielen opiskelua hauskasti ja 
motivoituneesti. Opettelemme lyhyitä dialogeja sekä 
lukemaan ja kirjoittamaan venäjää. Oppikirjana Kafe 
Piter 1. 

VENÄJÄ

120602 KAFE PITER 2
Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Olga Vuorinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

to 17.00-18.30
21.9.-30.11.2017 

11.1.-12.4.2018 
Enintään

35 opiskelijaa

Jatkamme tutustumista venäjän kieleen ja kulttuuriin. 
Opiskelemme perussanastoa ja harjoittelemme yksin-
kertaisia puhetilanteita. Oppikirjana Kafe Piter 2 kpl 5–. 
 

ESPANJA

120702 ESPANJAA IHAN ALUSTA

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

to 09.30-11.00
21.9.-30.11.2017 

11.1.-12.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Opimme mm. tervehtimään, kertomaan itsestämme 
ja asioimaan kahvilassa. Oppikirjana on ¡Perfecto! 1, 
josta teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa.

120703 BUENAS MIGAS 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

to 18.45-20.15
21.9.-30.11.2017 

11.1.-12.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Noin vuoden espanjaa opiskelleille. Aluksi kertaam-
me ja jatkamme Buenas Migas 1 -kirjan kappalees-

misia. Aluksi palautamme mieleen jo opittua. Oppikir-
jana Hallo 1, kpl 6-. Ryhmällä käytössä oma pedanet-
sivu. 
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120705 BUENAS MIGAS 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 

ti 18.45-20.15
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Vähintään pari vuotta espanjaa opiskelleille. Aiheina 
matkailijalle hyödylliset arkipäivän tilanteet kuten mat-
kustelu eri kohteissa ja autonvuokraus. Kieliopissa tu-
tustumme preteritiin ja kertaamme pronomineja. Aloi-
tamme uuden kirjan, Buenas Migas 2, josta teemme 
yhteistilauksen kurssin alkaessa.

120706 ESPANJAA EDISTYNEILLE

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

to 17.00-18.30
21.9.-30.11.2017 
11.1.-12.4.2018 

Enintään
25 opiskelijaa

Jo useamman vuoden espanjaa opiskelleille. Aiheina 
mm. urheilu, luonto ja yhteiskunnalliset asiat. Kielio-
pissa mm. passiivi ja käskymuodot. Jatkamme kirjaa 
¡Dime! 4 kappaleesta 5 eteenpäin. Tule rohkeasti mu-
kaan! 

ITALIA

MUUT KIELET

120801 ITALIAA IHAN ALUSTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Tuula Rauhala-Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 

ti 17.30-19.00
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Todellisille vasta-alkajille. Opimme tervehtimään, esit-
telemään itsemme, kahvilassa asiointia ja työstä ker-
tomista. Runsaasti ja monipuolisesti suullista harjoitte-
lua. Oppikirjana Bella vista 1. 

120802 BELLA VISTA 2

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Tuula Rauhala-Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2017 mennessä 

ke 17.30-19.00
20.9.-29.11.2017 
10.1.-11.4.2018 

Enintään 35 opis-
kelijaa

Jatkamme italian opiskelua aiheina mm. lomanvietto, 
joulu, koulunkäynti ja terveyden hoito. Opimme lisää 
perfektin ja imperfektin käytöstä, uutena asiana mm. 
käskymuoto. Oppikirjana Bella vista 2, kpl 5-.

129801 VIROA IHAN ALUSTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2017 mennessä 

ma 18.45-20.15
18.9.-27.11.2017 

8.1.-16.4.2018 
Enintään

35 opiskelijaa

Opettelemme keskeisintä arkipäivän sanastoa ja ra-
kenteita sekä tutustumme siinä ohessa myös kulttuu-
riin. Oppikirjasta teemme aikanaan yhteistilauksen.

129802 JUTUTUBA

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseoka-
tu 2
Vivian Majevski
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2017 mennessä 

ma 17.00-18.30
18.9.-27.11.2017 

8.1.-16.4.2018 
Enintään

35 opiskelijaa

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

129803 JAPANIA IHAN ALUSTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Reika Vesala
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2017 mennessä 

ma 17.00-18.30
18.9.-27.11.2017 

8.1.-16.4.2018 
Enintään 35 opis-

kelijaa

Mitään etukäteistietoja kielestä ei tarvita. Tutustum-
me haraganaan, katakanaan ja helppoon kanjiin. Kie-
lenopiskelun ohella kulttuurikin tulee tutuksi. Oppikir-
jana Michi, jonka hankimme yhteistilauksena kurssin 
alkaessa. 

129804 ARABIAA IHAN ALUSTA

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Nour Najah
20 t sl, Kurssimaksu 39,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2017 mennessä 

ke 17.30-19.00
20.9.-29.11.2017 

Enintään
25 opiskelijaa

Tällä kurssilla opit arabian kielen perusteita: arabian 
äänteitä ja aakkosia, perussanastoa ja arkitilanteiden 
kieltä. Lähde rohkeasti mukaan! Opetuskielenä suo-
mi. Jos innostusta riittää, jatkamme opiskelua myös 
kevätkaudella.

TIETOTEKNIIKKA
340100 TIETOTEKNIIKKAA 
 ALOITTELIJOILLE  A

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

ti 13.00-15.15
5.9.-10.10.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu ihan vasta-alkajille ja tavoitteena 
on oppia perustiedot tietokoneen käytöstä. Edetään 
rauhalliseen tahtiin. Tutustutaan laitteistoon sekä eri-
laisiin hyötyohjelmiin ja internetiin.

340101 TIETOTEKNIIKKAA
 AMATÖÖREILLE  A

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

ti 13.00-15.15
24.10.-28.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

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

340102 WINDOWS 10 SUJUVAKSI  A

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

ti 17.45-20.00
5.9.-12.9.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Tiivis paketti keskeisintä käytännön tietoa Windows-
työskentelyyn. Suositellaan ennen Office- ja kuvan-
käsittelykurssien aloittamista, mikäli tietotekniikan pe-
rusteet ovat heikosti hallussa. 

Noin kaksi vuotta espanjaa lukeneille. Aluksi kertaam-
me ja sitten jatkamme kirjan kappaleesta 10 eteen-
päin. Aiheina arkiset tilanteet kuten matkustaminen, 
tien kysyminen ja neuvominen sekä lääkärissä käyn-
ti. Kieliopissa tulee paljon uusia verbejä sekä perfek-
ti uutena aikamuotona. Myös kulttuuria ja keskustelua. 
¡Bienvenidos! 

120704 BUENAS MIGAS 1 AAMURYHMÄ

Kehräämö, A-rappu, 3. krs.
Wahreninkatu 11
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2017 mennessä 

ke 09.30-11.00
20.9.-29.11.2017 
10.1.-11.4.2018 

Enintään
25 opiskelijaa

ta 7 eteenpäin. Aiheina mm. ostosten tekeminen ja ra-
vintolassa asiointi. Kieliopissa tutustumme kenkäver-
beihin ja opimme vertailemaan adjektiiveja. Myös kes-
kustelua ja Espanjan kulttuuria.

340103 TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET  A

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

ti 17.45-20.00
19.9.-31.10.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu jo hieman atk-kokemusta hank-
kineille. Perehdytään Windowsin keskeisimpään sisäl-
töön: työpöytä- ja kansionäkymien sekä kansioraken-
teen hallintaan, tiedostojen kopiointiin ja leikepöydän 
käyttöön. Internet-osuudessa perehdytään mm. säh-
köpostiin sekä hyötyohjelmien yhteiskäyttöön. 

340104 TIETOTEKNIIKKAA
 ITSEOPPINEILLE  A

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

ti 17.45-20.00
7.11.-28.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssi sopii itseoppineille, jotka kaipaavat opastusta 
ja uusia oivalluksia tietokoneen käyttöönsä. Tutustu-
taan keskeisimpiin hyötyohjelmiin ja niiden sujuvaan 
soveltamiseen. Korjataan mahdollisia virheellisiä työs-
kentelytapoja ja annetaan hyvän kiertää eli oivalluk-
set jakoon! 

340105 ATK-AVUSTAJAKSI OMAISELLE  A

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

ke 17.45-20.00
6.9.-20.9.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssi sopii henkilöille, jotka harkitsevat ryhtyvän-
sä lähiomaisen atk-tukihenkilöksi. Paneudutaan ihan 
keskeisimpiin osaamisalueisiin tietotekniikan arkikäy-
tössä. Alan pohjakoulutusta ei vaadita, ainoastaan riit-
tävä perehtyneisyys tietokoneen käytöstä. 

340106 WORD TEHOKKAASTI  A

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

ke 17.45-20.00
27.9.-11.10.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Oppimistavoitteena on sujuva ja monipuolinen teks-
tinkäsittely: mm. teksti- ja kappalemuotoilut, asiakirja-
mallit ja pitkät asiakirjat, luetteloinnit, kuvien liittämi-
nen sekä piirto- ja taulukkotyökalut. 

340107 EXCEL ETKOT  A

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

ke 17.45-20.00
25.10.-8.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Oppimistavoitteena on sujuva perustason taulukko-
laskenta: mm. peruslaskutoimitukset, suhteellinen ja 
suora viittaus, taulukoiden käsittely sekä monipuoli-
nen soveltaminen. 

http://www.itadmina.fi
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340109 HUVIA JA HYÖTYÄ 
 TIETOTEKNIIKASTA  A

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

to 13.00-15.15
7.9.-12.10.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Tutustutaan erilaisiin peleihin ja visailuihin ym. älykkäi-
siin ajanvietteisiin, myös käytännöllisiin arkea helpot-
taviin hyötyohjelmiin. Kurssi sopii alkeis-/perustason 
tietokoneen käyttäjille

340110 KUVAPAJA SENIOREILLE  A

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

to 13.00-15.15
26.10.-30.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla skannataan vanhoja valokuvia tietokoneella 
käsiteltävään muotoon. Tutustutaan myös kuvankäsit-
telyyn: kuvien korjaukseen, muokkaamiseen ja tasoil-
la työskentelyyn. Lähtötason vaatimuksena on tieto-
tekniikan perusteiden hallinta.

340111 KUVANKÄSITTELYN ALKEET A

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

to 17.45-20.00
7.9.-28.9.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssilla perehdytään digitaalisen kuvankäsittelyn 
keskeisimpään sisältöön: kuvien korjaukseen, muok-
kaamiseen ja tasoilla työskentelyyn. Oppimistavoittee-
na on sovellusohjelmista riippumaton perustason ku-
vankäsittely. Harjoitusohjelmana on Paint. NET. 

340112 KUVANKÄSITTELYÄ
 SUJUVAMMIN  A 

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

to 17.45-20.00
5.10.-2.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Sovelletaan aiemmin opittuja taitoja luovasti ja suju-
vammin. Harjoitusohjelmana PaintShopPro. Voit tie-
tysti käyttää omaa ohjelmaakin, jos otat kannettavan 
tietokoneesi mukaan tunneille. 

340113 KUVAT ESITYKSEKSI

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

to 17.45-20.00
9.11.-23.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan esitysgrafiikkaohjelmiin, kuten 
PowerPoint ja Impress. Valmistetaan omista kuvista 
laadukkaita esityksiä ja innostavia katselukokemuk-
sia. Lähtötason vaatimuksena on tietotekniikan perus-
teiden hallinta. 

340114 WORDIA VERKOSSA  A

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

ma 18.00-19.30
25.9.-9.10.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssi toteutetaan verkkoavusteisesti siten, että voit 
kotoa käsin edetä ihan omaan tahtiisi. Tehtäviä ja oh-
jeita annetaan viikoittain Pedanetin tai sähköpostin 
välityksellä. Soveltuu kertauskurssiksi, aiemmin opi-
tun päivittämiseksi entistä edistyneemmälle tasolle. 

340115 EXCELIÄ ETÄNÄ  A

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

ma 18.00-19.30
30.10.-13.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Samoin kuin Wordia verkossa. 

340116 TIETOTEKNIIKKAA 
 ALOITTELIJOILLE  B / KEVÄT

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

ti 13.00-15.15
16.1. -20.2.2018 

Enintään  
12 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu ihan vasta-alkajille ja tavoitteena 
on oppia perustiedot tietokoneen käytöstä. Edetään 
rauhalliseen tahtiin. Tutustutaan laitteistoon sekä eri-
laisiin hyötyohjelmiin ja internetiin. 

340117  TIETOTEKNIIKKAA 
 AMATÖÖREILLE  B / KEVÄT

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

ti 13.00-15.15
6.3. -10.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

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

340118  WINDOWS 10 SUJUVAKSI / KEVÄT

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

ti 17.45-20.00
9.1. -16.1.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Tiivis paketti keskeisintä käytännön tietoa Windows-
työskentelyyn. Suositellaan ennen Office- ja kuvan-
käsittelykurssien aloittamista, mikäli tietotekniikan pe-
rusteet ovat heikosti hallussa. 

340119 TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET B
 / KEVÄT

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

ti 17.45-20.00
23.1. -6.3.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu jo hieman atk-kokemusta hank-
kineille. Perehdytään Windowsin keskeisimpään sisäl-
töön: työpöytä- ja kansionäkymien sekä kansioraken-
teen hallintaan, tiedostojen kopiointiin ja leikepöydän 
käyttöön. Internet-osuudessa perehdytään mm. säh-
köpostiin sekä hyötyohjelmien yhteiskäyttöön. 

340120  TIETOTEKNIIKKAA 
 ITSEOPPINEILLE  B / KEVÄT

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

ti 17.45-20.00
13.3. -3.4.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssi sopii itseoppineille, jotka kaipaavat opastusta 
ja uusia oivalluksia tietokoneen käyttöönsä. Tutustu-
taan keskeisimpiin hyötyohjelmiin ja niiden sujuvaan 
soveltamiseen. Korjataan mahdollisia virheellisiä työs-
kentelytapoja ja annetaan hyvän kiertää eli oivalluk-
set jakoon! 

340121 ILMAISOHJELMILLAKIN ONNISTUU
 / KEVÄT

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

ke 13.00-15.15
17.1. -21.2.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan käytännöllisesti ja monipuolisesti 
maksuttomiin sovellusohjelmiin, kuten Libre Officeen 
ja kuvankäsittelyyn. 

340108 EXCEL JATKOT  A

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

ke 17.45-20.00
15.11.-29.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Jatketaan edellisen kurssin pohjalta. Oppimistavoit-
teena on sujuva ja monipuolinen taulukkolaskenta: 
mm. 3-ulotteinen taulukko, funktiot ja kaaviot, pivot, 
lajittelu, pikasuodatus ja ehdollinen muotoilu. 

340122 ATK-AVUSTAJAKSI OMAISELLE  B
 / KEVÄT

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

ke 17.45-20.00
17.1. -31.1.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssi sopii henkilöille, jotka harkitsevat ryhtyvän-
sä lähiomaisen atk-tukihenkilöksi. Paneudutaan ihan 
keskeisimpiin osaamisalueisiin tietotekniikan arkikäy-

340123 WORD TEHOKKAASTI  B / KEVÄT

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

ke 17.45-20.00
7.2. -21.2.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Oppimistavoitteena on sujuva ja monipuolinen teks-
tinkäsittely: mm. teksti- ja kappalemuotoilut, asiakirja-
mallit ja pitkät asiakirjat, luetteloinnit, kuvien liittämi-
nen sekä piirto- ja taulukkotyökalut. 

340124 EXCEL ETKOT  B / KEVÄT

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

ke 17.45-20.00
7.3. -21.3.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Oppimistavoitteena on sujuva perustason taulukko-
laskenta: mm. peruslaskutoimitukset, suhteellinen ja 
suora viittaus, taulukoiden käsittely sekä monipuoli-
nen soveltaminen. 

340125 EXCEL JATKOT  B / KEVÄT

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

ke 17.45-20.00
28.3. -11.4.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Jatketaan edellisen kurssin pohjalta. Oppimistavoit-
teena on sujuva ja monipuolinen taulukkolaskenta: 
mm. 3-ulotteinen taulukko, funktiot ja kaaviot, pivot, la-
jittelu, pikasuodatus ja ehdollinen muotoilu. 

340126 POWER POINT / KEVÄT

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

ke 17.45-20.00
18.4. -26.4.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

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

340127 HUVIA JA HYÖTYÄ 
 TIETOTEKNIIKASTA  B / KEVÄT

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

to 13.00-15.15
11.1. -15.2.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Tutustutaan erilaisiin peleihin ja visailuihin ym. älykkäi-
siin ajanvietteisiin, myös käytännöllisiin arkea helpot-
taviin hyötyohjelmiin. Kurssi sopii alkeis-/perustason 
tietokoneen käyttäjille. 

tössä. Alan pohjakoulutusta ei vaadita, ainoastaan riit-
tävä perehtyneisyys tietokoneen käytöstä. 
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LI IKUNTA JA TANSSI
830100 VARTTUNEIDEN LIIKUNTA 

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Tarja Lindqvist
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 29.8.2017 mennessä 

ti 15.00-15.45
5.9.-28.11.2017 

Enintään
40 opiskelijaa

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

830101 PERUSJUMPPA

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2017 mennessä 

to 17.15-18.00
14.9.-7.12.2017 

Enintään
30 opiskelijaa

Perusjumppaa ilman hyppyjä tai vaikeita sarjoja. So-
pii aloittelijoille tai kevyemmän jumpan ystäville. Ota 

830102  TEHOJUMPPA

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2017 mennessä

to 18.00-18.45
14.9.-7.12.2017 

Enintään
30 opiskelijaa

Reipasta perusjumppaa sisältäen lämmittelyn, lihas-
kunto-osuuden ja venyttelyn. Helpot liikesarjat, muka-
na myös hyppyjä. Sopii kaikenikäisille. Ota omat kilon 
painot mukaan. 

830103 VIEREMÄN LAVIS®

Vieremän koulu, Nokantie 2
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2017 mennessä 

ma 19.30-20.15
11.9.-4.12.2017 

Enintään
40 opiskelijaa

Lavis® -lavatanssijumppa on hauska, helppo ja hiki-

340133 MATALAN KYNNYKSEN KOODAUS-
 TA JA ROBOTIIKKAA AIKUISILLE
Kehräämö, A-rappu, 2. krs.
Wahreninkatu 11
Risto Seppä
12 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 18.10.2017 mennessä 

ke 16.00-17.30
25.10.-29.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla harjoitellaan koodausta hauskoissa lapsil-
le kehitellyissä oppimisympäristöissä, joissa kooda-
uksen ensiaskeleiden opettelu on aikuisellekin pe-
rinteistä ohjelmointiopetusta helpompaa ja mielek-
käämpää. Kurssi soveltuu aloittelijoille. Kurssilla käy-
dään läpi koodauksen (ohjelmoinnin) sekä robotiikan 
peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöis-
sä. Käytämme mm. seuraavia visuaalisia koodaus-
työkaluja: Code.org-ympäristö, Lightbot, ScratchJuni-
or ja Scratch sekä useita erilaisia robotteja: Blue Bot, 
Dash&Dot, mBot, VortexBot, ROBBO, Edison yms. 

340128 KUVAPAJA SENIOREILLE  B
 / KEVÄT

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

to 13.00-15.15
8.3. -19.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla skannataan vanhoja valokuvia tietokoneella 
käsiteltävään muotoon. Tutustutaan myös kuvankäsit-
telyyn: kuvien korjaukseen, muokkaamiseen ja tasoil-
la työskentelyyn. Lähtötason vaatimuksena on tieto-
tekniikan perusteiden hallinta.

340129 KUVANKÄSITTELYN ALKEET  B
 / KEVÄT

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

to 17.45-20.00
1.2. -22.2.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssilla perehdytään digitaalisen kuvankäsittelyn 
keskeisimpään sisältöön: kuvien korjaukseen, muok-
kaamiseen ja tasoilla työskentelyyn. Oppimistavoittee-
na on sovellusohjelmista riippumaton perustason ku-
vankäsittely. Harjoitusohjelmana on Paint. NET. 

340130 KUVANKÄSITTELYÄ
 SUJUVAMMIN  B / KEVÄT

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

to 17.45-20.00
8.3. -5.4.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Sovelletaan aiemmin opittuja taitoja luovasti ja suju-
vammin. Harjoitusohjelmana PaintShopPro. Voit tie-
tysti käyttää omaa ohjelmaakin, jos otat kannettavan 
tietokoneesi mukaan tunneille. 

340131 WORDIA VERKOSSA B / KEVÄT

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

ma 17.00-19.15
5.2.-19.2.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Kurssi toteutetaan verkkoavusteisesti siten, että voit 
kotoa käsin edetä ihan omaan tahtiisi. Tehtäviä ja oh-
jeita annetaan viikoittain Pedanetin tai sähköpostin 
välityksellä. Soveltuu kertauskurssiksi, aiemmin opi-
tun päivittämiseksi entistä edistyneemmälle tasolle. 

340132 EXCELIÄ ETÄNÄ B  / KEVÄT

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

ma 17.00-19.15
12.3.-26.3.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Samoin kuin Wordia verkossa. 

http://www.vkfysio.fi/
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830107 ITÄMAINEN TANSSI 

Viihdeuimala Vesihelmi, 
Et. Puistokatu 2
Heidi Selenius
20 t sl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 

ti 17.30-19.00
19.9.-28.11.2017

 
Enintään

25 opiskelijaa

Tule nauttimaan kehosi liikkeistä ja aistivoimaisen mu-
siikin rytmeistä. Vapauta kehosi ja mielesi kokemaan 
tanssin ilo. Harjoittelemme itämaisen tanssin perus-
tekniikkaa, vahvistamme kehon syviä lihasryhmiä ja 
yleistä liikkuvuutta. Tunnit sopivat sekä aloitteleville et-
tä tanssia jo jonkin verran harrastaneille.

830108 VARTTUNEIDEN LIIKUNTA / KEVÄT

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Tarja Lindqvist
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 2.1.2018 mennessä 

ti 15.00-15.45
9.1. -3.4.2018 

Enintään
50 opiskelijaa

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

830109 PERUSJUMPPA / KEVÄT

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 4.1.2018 mennessä 

to 17.15-18.00
11.1. -5.4.2018 

Enintään
30 opiskelijaa

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

830110 TEHOJUMPPA / KEVÄT

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Kaarina Tammi
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 4.1.2018 mennessä 

to 18.00-18.45
11.1. -5.4.2018 

Enintään
30 opiskelijaa

Reipasta perusjumppaa sisältäen lämmittelyn, lihas-
kunto-osuuden ja venyttelyn. Helpot liikesarjat, muka-
na myös hyppyjä. Sopii kaikenikäisille. Ota omat kilon 
painot mukaan.

830111 VIEREMÄN LAVIS ®  / KEVÄT

Vieremän koulu, Nokantie 2
Kaarina Tammi
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 1.1.2018  mennessä 

ma 19.30-20.15
8.1. -9.4.2018 

Enintään
40 opiskelijaa

Lavis-lavatanssijumppa® on hauska, helppo ja hiki-
nen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskelei-
den ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin 
ilman paria. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilaje-
ja kuten humppa, jenkka, rock/jive sekä chacha. So-
pii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Suosituksena jumppa-
tossut, tanssikengät tai -sukat. 

830112 LAVIS® -LAVATANSSIJUMPPA  A 
 / KEVÄT

Heikan koulu, Saksankatu 23
Kaarina Tammi
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 3.1.2018  mennessä

ke 18.00-18.45
10.1. -4.4.2018 

Enintään
40 opiskelijaa

Lavis-lavatanssijumppa® on hauska, helppo ja hiki-
nen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskelei-
den ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin 
ilman paria. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilaje-
ja kuten humppa, jenkka, rock/jive sekä chacha. So-
pii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Suosituksena jumppa-
tossut, tanssikengät tai -sukat. 

830113 LAVIS® -LAVATANSSIJUMPPA  B 
 / KEVÄT

Heikan koulu, Saksankatu 23
Kaarina Tammi
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 3.1.2018  mennessä

ke 19.00-19.45
10.1. -4.4.2018 

Enintään
40 opiskelijaa

Kuten edellinen kurssi.

830106 LASTEN TANSSIKURSSI 7-12 v
 / KEVÄT

Heikan koulu, Saksankatu 23
Kaarina Tammi
12 t kl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 3.1.2018  mennessä

ke 17.00-17.45
10.1. -4.4.2018 

Enintään
25 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan disko- ja showtansseihin sekä 
perinteisiin lavatanssilajeihin. Tunti sisältää myös lii-
kunnallisia pelejä ja leikkejä. Mukaan tarvitset vesipul-
lon, rennot vaatteet ja halutessasi sisätossut. 

830115 ITÄMAINEN TANSSI  / KEVÄT

Viihdeuimala Vesihelmi, 
Et. Puistokatu 2
Heidi Selenius
20 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 
Ilmoittautuminen 1.1.2018  mennessä

ma 18.00-19.30
8.1. -19.3.2018 

Enintään
25 opiskelijaa

Tule nauttimaan kehosi liikkeistä ja aistivoimaisen mu-
siikin rytmeistä. Vapauta kehosi ja mielesi kokemaan 
tanssin ilo. Harjoittelemme itämaisen tanssin perus-
tekniikkaa, vahvistamme kehon syviä lihasryhmiä ja 
yleistä liikkuvuutta. Tunnit sopivat sekä aloitteleville et-
tä tanssia jo jonkin verran harrastaneille. 

nen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskelei-
den ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin 
ilman paria. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilaje-
ja kuten humppa, jenkka, rock/jive sekä chacha. So-
pii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Suosituksena jumppa-

830104 LAVIS® -LAVATANSSIJUMPPA A

Heikan koulu, Saksankatu 23
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2017 mennessä 

ke 18.00-18.45
13.9.-13.12.2017 

Enintään
40 opiskelijaa

Lavis® -lavatanssijumppa on hauska, helppo ja hiki-
nen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskelei-
den ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin 
ilman paria. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilaje-
ja kuten humppa, jenkka, rock/jive sekä chacha. So-
pii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Suosituksena jumppa-
tossut, tanssikengät tai -sukat. 

830105 LAVIS® -LAVATANSSIJUMPPA B

Heikan koulu, Saksankatu 23
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2017 mennessä 

ke 19.00-19.45
13.9.-13.12.2017 

Enintään
40 opiskelijaa

Kuten edellinen kurssi.

830106 LASTEN TANSSIKURSSI 7-12 v

Heikan koulu, Saksankatu 23
Kaarina Tammi
12 t sl, Kurssimaksu 44,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2017 mennessä 

ke 17.00-17.45
13.9.-13.12.2017 

Enintään
25 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan disko- ja showtansseihin sekä 
perinteisiin lavatanssilajeihin. Tunti sisältää myös lii-
kunnallisia pelejä ja leikkejä. Mukaan tarvitset vesipul-
lon, rennot vaatteet ja halutessasi sisätossut.

TERVEYS
830200 JOOGAA JOOHAN!

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

ma 18.00-19.30
11.9.-20.11.2017 

Enintään
30 opiskelijaa

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

830201 JOOGAA JOOHAN!  / KEVÄT

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

ma 18.00-19.30
8.1. -19.3.2018 

Enintään
30 opiskelijaa

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

Paikallinen 
palvelee 

parhaimmin

http://www.forssankeskusapteekki.fi
http://www.asemanpuisto.fi
https://luontaistuote-helokki.fi/
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830202 ALEXANDER-TEKNIIKKA

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Turo Vuorenpuro
14 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 29.9.2017 mennessä

la-su 10.00-16.15
7.-8.10.2017 

Enintään
30 opiskelijaa

Kärsitkö niska- ja hartiakivuista, selkäkivuista tai 
stressioireista? Rasittaako istumatyö? Tuntuuko liik-
kuminen raskaalta ja kankealta? Haluatko ymmärtää, 
mistä rasitusvammat tai liikuntaan liittyvät vaivasi joh-
tuvat? Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat löy-
tää paremman toimintakyvyn elämässään. Oma alus-
ta mukaan!

830203 HELLITÄ HETKEKSI - RENTOUTU-
 MALLA HYVINVOINTIA ARKEEN

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Teija Eloranta
10 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 5.9.2017 mennessä 

ti 18.00-18.45
12.9.-21.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Rentoutusohjausta kehon ja mielen rentouttamisek-
si. Voimaannuttavia mielikuvamatkoja ja yksinkertai-
sia NLP-harjoituksia. Rentoutuminen vähentää stres-
siä, antaa uusia voimavaroja ja auttaa jaksamaan ar-
jessa. Harjoitukset voi tehdä joko alustalla maaten tai 
tuolilla istuen. Pukeudu rennosti ja lämpimästi. Muka-
na on hyvä olla villasukat, viltti ja avoin mieli! 

830204 HELLITÄ HETKEKSI - RENTOUTU-
 MALLA HYVINVOINTIA ARKEEN
 / KEVÄT

Tehtaankoulu, Puutarhakatu 4
Teija Eloranta
10 t kl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 2.1.2018  mennessä 

ti 18.00-18.45
9.1. -20.3.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Kuten edellinen kurssi.

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS
009801 TIEDON RAJAMAILLA / 
 HENKISYYDEN MONET MUODOT

Lankavärjäämö, muotoiluluokka
Wahreninkatu 13
Eliisa Lintukorpi
18 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
ti 17.00-19.15

19.9.-28.11.2017 
16.1.-27.3.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Mitä tarkoitetaan henkisyydellä? Miten se ilmenee? 
Mikä on oma henkinen polkuni muotivirtausten viida-
kossa? Usko, toivo, rakkaus - mikä meitä kannattelee. 
Kuuntelemme, keskustelemme, kirjoitamme, piirräm-
me tarpeen tullen. Herkkyys on hyväksi henkisen ha-
vaitsemisessa. Avoin mieli löytää uusia ulottuvuuksia. 

009803 LUONTOKURSSI

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Erkki Tiensuu
22 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 71,00 € 

to 18.00-19.30
14.9.-30.11.2017 

1.2.-10.5.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Tutustutaan Lounais-Hämeen luontoon ja sen moni-
muotoisuuteen. Teoriassa luokassa ja käytännössä 
luonnossa. Tehdään retkiä eri kohteisiin, kiikaroidaan, 
kuvataan ja tulilla paistetaan makkaraa.

009804 RADIOAMATÖÖRIKURSSI

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Hannu Reiman
24 t sl, Kurssimaksu 35,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä

ke 18.00-21.00
20.9.-15.11.2017 

Enintään
20 opiskelijaa

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet suorittaa Vies-
tintäviraston määrittelemä radioamatöörin perusluo-
kan tutkinto, joka oikeuttaa käyttämään radioamatöö-
riasemaa lähettimineen ja antaa valmiuksia rakentaa 
radioamatööritoiminnassa käytettäviä laitteita. Tutkin-
to käsittää radioliikenne- ja määräysosion sekä säh-
köopin-, elektroniikan- ja sähköturvallisuusohjeiden 
perusteet. Kurssin päätteeksi tarjotaan mahdollisuus 
suorittaa radioamatööritutkinto. Tutkinnossa on kaksi 
maksullista osiota (T1 & K,18 euroa/moduuli ), jotka 
eivät sisälly kurssimaksuun.

009809 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
13.9.-29.11.2017 
10.1.-11.4.2018 

Enintään
30 opiskelijaa 

Aiheena ensin Stalin ja Suomen kohtalo Kimmo Ren-
tolan kirjan pohjalta ja sen jälkeen aiheena sekä kes-
kustelun virittäjänä Pekka Korpisen kirja ”Suomi kään-
tyy länteen”. 

Ilmoittautuminen alkaa 
17.8.2017 klo 16.30

https://www.opistopalvelut.fi/wahren
tai puh. 03 4141 5390

http://www.lhkk.fi
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http://www.lhkk.fi/oppisopimus
http://www.hameenkesayliopisto.fi
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710300 PUUTARHAN SUUNNITTELU 1

Forssan yhteislyseo, 3. krs.
Lyseokatu 2
Susanna Vainiola
18 t sl, Kurssimaksu 40,00 €
Ilmoittautuminen 20.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 18.00-20.15

27.9.-5.12.2017 
Enintään

20 opiskelijaa

Kurssilla harjoitellaan ulkotilan jäsentämistä eri toi-
mintojen mukaan, pihasuunnitelman tekemistä piirtä-
mällä ja luonnoksia tekemällä. Opitaan mm. suhdevii-
vaimen käyttö ja pihasuunnitelmissa käytettävät mer-
kinnät. Kurssin aikana voidaan tehdä yhteisiä harjoi-
tustehtäviä, joiden avulla osallistujilla on mahdollisuus 
työstää oman pihan suunnitelmaa. Ota mukaan en-
simmäiselle kerralle asemapiirros / kartta tontista. 

KOTITALOUS
Huom. ruokailtoihin osallistuva! Raaka-aine-
maksu (n. 5-10 €) maksetaan illan aikana suoraan 
opettajalle, varaa siis mukaan käteistä rahaa. Ota 
mukaan myös sisäkengät, esiliina ja rasioita mahd. 
kotiin viemisiä varten. Alle 18-vuotias aikuisen seu-
rassa puoleen hintaan. Myös lapsen tulee ilmoit-
tautua kurssille. Huom. kaikki ilmoittautumiset viim. 
kaksi viikkoa ennen kurssi-iltaa. Toki myöhemmin-
kin pääsee vielä mukaan, jos tilaa jää.

810202 MAKUMATKA KREIKKAAN 1

Keskuskoulu, Koulukatu 5-7
Marita Voglojev-Skivalos
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen 21.9.2017 mennessä 

pe 17.00-20.00
6.10.2017 
Enintään

15 opiskelijaa

Kokkaamme yhdessä anopin resepteillä monenlais-
ta kreikkalaista arkiruokaa. Myös erilaisia alkupaloja, 
jälkiruokaa ja leivonnaisia on luvassa. Illan päätteek-
si syömme yhdessä ja kuuntelemme kreikkalaista mu-
siikkia. 

810205 TERVEELLISET PÄHKINÄT
 JA SIEMENET

Forssan ammatti-instituutti,
Saksankatu 27
Tuulikki Heikkilä
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen 16.10.2017 mennessä 

ti 17.00-20.00
31.10.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Pähkinöiden ja siemenien liittäminen päivittäiseen ruo-
kavalioon on helppoa ja yksinkertaista. Käymme läpi 
niiden ominaisuuksia ja käyttöä ruuanlaitossa. Valmis-
tamme pieniä maistiaisia. 

810206 KASVISTEN MARINOINTI 
 VENÄLÄISEEN TAPAAN

Forssan ammatti-instituutti
Saksankatu 27
Olga Vuorinen
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen 23.10.2017 mennessä 

ti 17.00-20.00
7.11.2017 
Enintään

15 opiskelijaa

Perehdytään kasvisten kestomarinointiin. Marinoidut 
kasvikset ovat raikkaan makuisia ja sopivat mainiosti 
niin arki- kuin juhlapöytäänkin. Opetellaan keittämään 
marinadiliemet ja säilömään kasvikset niissä. Tarkem-
paa tietoa sähköpostitse ennen kurssin alkua. 

Katso myös luento ruokasienistä (810201) s. 8

810207 RAAKAKAKUT

Forssan ammatti-instituutti
Saksankatu 27
Tuulikki Heikkilä
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen 31.10.2017 mennessä 

ke 17.00-20.00
15.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Nämä fi ksut kaloripommit valmistetaan puhtaista raa-
ka-aineista ja ne sisältävät usein superfoodeja. Kakut 
tarjotaan raakoina, niitä ei siis kuumenneta eikä pais-
teta, joten raaka-aineiden ravinnerikkaus säilyy mah-
dollisimman hyvin. Tutustumme erilaisiin raakakakkui-
hin ja valmistamme maistiaisia. 

810208 LASTENKUTSUT

Forssan ammatti-instituutti
Saksankatu 27
Anna Paija
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen 5.11.2017 mennessä

ma 17.00-20.00
20.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi valmistamme 
maukkaita ruokaisia ja makeita tarjoiluja lastenjuhlien 
pöytään. Lapsi ja aikuinen valmistavat herkkuja pää-
asiassa leipoen. Opettajan avulla syötävät onnistuvat 
aloittelijaltakin. Lopuksi katamme pöydän ja herkutte-
lemme. Tarjoilujen suunnittelussa on otettu huomioon 
lapset, mutta pienillä muutoksilla ruuat sopivat myös 
aikuisten illanistujaisiin. Aikuinen voi osallistua tälle 
kurssille myös ilman lasta. 

810209  TRENDILEIVONNAISET

Forssan ammatti-instituutti
Saksankatu 27
Anna Paija
4 t kl, Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen 21.1.2018 mennessä

ma 17.00-20.00

5.2.2018 
Enintään

15 opiskelijaa

Onko kuppikakkujen aika jo ohi? Tällä kurssilla se lu-
keutuu vielä trendileivonnaisiin monien muiden makei-
den herkkujen kanssa. Opettelemme yhdessä leipo-
maan uusia juttuja opettajan tuella, joten kokemusta 
leipomisesta ei tarvita. Myös koululaiset ovat tervetul-
leita mukaan vanhemman kanssa.

810210 HELPPOA ARKIRUOKAA

Forssan ammatti-instituutti
Saksankatu 27
Tuulikki Heikkilä
4 t kl, Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen 6.2.2018 mennessä 

ke 17.00-21.00

21.2.2018 
Enintään

15 opiskelijaa

Suomalainen arkiruoka suomalaisista raaka-aineista 
valmistettuna, mikäs sen parempaa! Helppoa, edullis-
ta, terveellistä. Tule saamaan uusia ideoita arkiateri-
oihisi! 

810211 MONIPUOLINEN AVOKADO

Forssan ammatti-instituutti
Saksankatu 27
Tuulikki Heikkilä
4 t kl, Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen 20.2.2018 mennessä 

ke 17.00-20.00

7.3.2018 
Enintään

15 opiskelijaa

http://www.hamk.fi/hakijalle
http://www.hamk.fi
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810212 MAKUMATKA KREIKKAAN 2

Keskuskoulu, Koulukatu 5-7
Marita Voglojev-Skivalos
4 t kl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 1.3.2018 mennessä

pe 17.00-20.00
16.3.2018 
Enintään

15 opiskelijaa

Kokkaamme yhdessä anopin resepteillä monenlais-
ta kreikkalaista arkiruokaa. Myös erilaisia alkupaloja, 
jälkiruokaa ja leivonnaisia on luvassa. Illan päätteek-
si syömme yhdessä ja kuuntelemme kreikkalaista mu-
siikkia. Huom. eri sisältö kuin syksyn kurssilla! 

TAMMELA Huom! ilmoittaudu ennakkoon – Katso ilmoittautumisohje s. 6. 

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

009800 KIINNOSTAAKO SUKUTUTKIMUS?

Tammelan kunnantalo
Hakkapeliitantie 2

Tiedätkö juuresi - tunnetko sukusi? Kirkonkirjojen li-
säksi geneettinen sukututkimus auttaa jäljittämään 
esivanhempien ketjua. Marja Pirttivaara esittelee 
DNA-tutkimusta sukututkimuspäivillä Tammelan kun-
nantalolla kevätkaudella 2018. Jätä yhteystietosi si-
toumuksetta, niin lähetämme ohjelman, kun päivä-
määrä vahvistuu. 

830205 MINDFULLNESSIA 
 ALOITTELIJOILLE 

Ent. Saaren koulu, Kaukolantie 845
Hanne And
16 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 19.9.2017 mennessä 

ke 18.00-19.30
4.10.-29.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo on tuhansia vuo-
sia vanha itämainen harjoitus. Se on yksinkertaisuu-
dessaan mielen tyynnyttämistä ja kokemusten ha-
vainnointia. Tietoisen läsnäolon avulla voidaan opetel-
la arvostamaan jokaisen hetken tärkeyttä. Tutustum-
me helppojen ja lempeiden harjoitusten kautta tietoi-
seen läsnäoloon ja rauhoittumiseen. Aikaisempaa ko-
kemusta ei tarvita. Kurssi on käytännönläheinen ja 
sopii kaikenikäisille. Mukaan tarvitaan rennot vaatteet 
ja makuualusta. Halutessasi voit ottaa mukaan myös 
pienen tyynyn ja viltin tai tehdä harjoituksia tuolilla is-
tuen. 

120302 ENGLANTIA IHAN ALUSTA 

Koulukeskus
Koulutie 1
Leni Huuhtanen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2017 mennessä 

to 18.00-19.30
14.9.-22.11.2017 
11.1.-12.4.2018 

Enintään
35 opiskelijaa

KIELET

Vasta-alkajille tarkoitettu kurssi, jolla opit kielen perus-
teita, arkielämän sanastoa ja puhetilanteita monipuo-
lisesti. Lähde mukaan englannin kielen mielenkiintoi-
seen maailmaan! Oppimateriaalista sovimme yhdes-
sä kurssin alussa ja teemme siitä yhteistilauksen. Ryh-
mällä käytössä oma pedanet-sivu. 

Avokado-hedelmä on herkullinen ja monikäyttöinen 
superruoka. Tutkailemme avokadon terveysvaikutuk-
sia ja ravintosisaltöä ja valmistamme ja maistelemme 
erilaisia avokadoruokia. 

MUSIIKKI

110105 SUSIKKAAN 
 PELIMANNIORKESTERI

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

to 19.00-20.30
7.9.-7.12.2017 

11.1.-26.4.2018 
Enintään

20 opiskelijaa

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

 TAITEEN PERUSOPETUS  (ks. Forssa)

110209 PIENI TEATTERIKOULU

Toimipaikka avoin, 
Eliisa Lintukorpi
24 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 91,00 € 

to klo 15.30-17.00
14.9.-14.12.2017 

11.1.-10.5.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Pienen Teatterikoulun aloittava ryhmä yli 8-vuotiaille. 

 TEATTERI JA SANATAIDE

110601 SISÄINEN TEATTERI 
 - LUOVAA KIRJOITTAMISTA

Portaan Nahkurinverstas
Kappelintie 26
Kati Sarvela ja Eliisa Lintukorpi
18 t sl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 2.10.2017 mennessä 

pe 18.00-21.00
la 10.00-16.00
su 10.00-12.00
13.-15.10.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Intensiivinen itseensä tutustumiskurssi sisäisen teatte-
rin tiedostamisen kautta. Löydämme kirjoittamalla si-
säiset roolimme, joiden tietoinen läsnäoleva hyväksy-
minen auttaa ymmärtämään ihmisen eri puolia. Kurssi 
sopii kaikille kirjoittamisesta ja itsetuntemuksesta kiin-
nostuneille - myös vasta-alkajille. Opettaja hypnotera-
peutti ja mindfullness-ohjaaja Kati Sarvela. 

110604 ELÄMÄNI TARINAT 

Toimipaikka avoin, 
Eliisa Lintukorpi
14 t sl, 16 t kl, 
Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
to 13.00-15.00

14.9.-30.11.2017 
18.1.-5.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Jokaisella meistä on ainutlaatuinen elämämme, jon-
ka kertominen auttaa meitä ymmärtämään itseämme 
osana kokonaisuutta. Käymme läpi oman elämämme 
tarinoita ja kirjoitamme niitä talteen. Myös suvun tari-
nan löytäminen on tärkeää tietoa nykyisyyden ymmär-
tämiselle. 

KUVATAITEET

110312 KÄSITE- JA KIERRÄTYSTAIDEPAJA 
 ERÄKESKUKSESSA

Eräkeskus Metsäkouluntie
Metsäkouluntie 60
Outi Rämö
18 t sl, Kurssimaksu 25,00 € 
Ilmoittautuminen 15.9.2017 mennessä 

la 10.00-13.00
su 10.00-17.00

16.9.-24.9.2017 
Enintään

20 opiskelijaa

Tutustutaan käsitetaiteeseen ja kierrätystaiteeseen 
esimerkein ja omakohtaisen tekemisen kautta. En-
simmäinen kerta la 16.9. klo 10-13 teoriaosuus ja oh-
jeet viikonloppua varten Forssassa Kehräämön muo-
toiluluokassa. Kurssi la-su 23.-24.9. klo 10-17 Eräkes-
kuksessa, Tammelassa. Materiaalit ja omat työkalut 
mukaan. Paikalla mahdollisuus ruokailla ja yöpyä eri 
maksusta. 

120316 ENGLANTIA ETEENPÄIN
  TEUROLLA
Teuron koulu
Teurontie 463
Aino Koskelin
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 

ti 18.30-20.00
19.9.-28.11.2017 

9.1.-10.4.2018 
Enintään

25 opiskelijaa

Syvennetään ja kerrataan kielen rakenteita ja sanas-
toa. Opitaan myös uutta. Painopiste on puhevalmiu-
den kehittämisessä. Aiheet liittyvät työhön ja vapaa-
aikaan, matkailuun, ostosten tekemiseen, ruokaan, 
luontoon ja ympäristöön. Oppikirjana @Work, English 
for Work and Leisure.

120701 ESPANJAA IHAN ALUSTA 

Riihivalkaman koulu, Nuutinkulmantie 
19
Ulla Lehtinen
20 t sl, 26 t kl, Kurssimaksu 78,00 € 
Ilmoittautuminen 10.9.2017 mennessä 

ma 17.30-19.00
18.9.-27.11.2017 

8.1.-16.4.2017 
Enintään

35 opiskelijaa

Uutta Tammelassa! Kaikille avoin alkeiskurssi, jossa 
opimme mm. tervehtimään, kertomaan itsestämme 
ja asioimaan kahvilassa. Oppikirjana on ¡Perfecto! 1, 
josta teemme yhteistilauksen kurssin alkaessa.

110320 SUSIKKAAN POSLIININMAALAUS

Susikkaan kylätalo
Susikkaantie
Teija Kaivoluoto
24 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä

Joka toinen viikko 
ma 18.00-21.00

18.9.-11.12.2017 
8.1.-16.4.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

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

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT

110407 TAMMELAN VAATEOMPELU

Koulukeskus
Koulutie 1
Tuija Grahn
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 67,00 € 
Ilmoittautuminen 20.9.2017 mennessä 

ke 17.30-19.45
27.9.-29.11.2017 
10.1.-21.3.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Kurssi soveltuu kaikille ompelusta ja kaavoitukses-
ta kiinnostuneille. Ommellaan vaatteita arkeen ja juh-
laan. 
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110411 TUUNAUS

Koulukeskus, Koulutie 1
Tuija Grahn
27 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 26.9.2017 mennessä 

ti 17.30-19.45
3.10.-28.11.2017 

Enintään
14 opiskelijaa

Tällä kurssilla voi ommella mekkoja, tunikoita ja ha-
meita vanhoista verhoista, farkuista, pöytäliinoista ja 
muistakin kaapin kätköistä löytyneistä tekstiileistä. 
Voit tehdä esimerkiksi pöytäliinoista tai verhoista mek-
koja ja tunikoita, huivista paidan, farkuista tai jokamie-
hen lakanoista hameen ym. 

110413 DESIGNKASSIT

Koulukeskus, Koulutie 1
Tuija Grahn
24 t kl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 23.1.2018 mennessä 

ti 17.30-19.45
30.1.-20.3.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Tule toteuttamaan uniikki olkalaukku, ostoskassi, ilta-
laukku tai vaikkapa kukkaro omaan tyyliisi sopivista 
materiaaleista. 

110431 TAMMELAN ILTAKUDONTA

FAI/ vanha paja, Tammela
Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2017 mennessä 

ma 18.00-20.30
11.9.-4.12.2017 

8.1.-9.4.2018 
Enintään

14 opiskelijaa

Kudontakurssille voivat tulla mukaan kaikki kankaiden 
suunnittelusta ja kutomisesta kiinnostuneet uudet ja 
jo aiemmin kudontaa harrastaneet. Tutustumme erilai-
siin materiaaleihin ja sidoksiin loimia rakentaessa ja 
kutoessa. Työt tehdään yhteisloimissa kutojien toivei-
den mukaan. 

110432 TAMMELAN PÄIVÄKUDONTA

FAI/ vanha paja, Tammela
Norrintie 4
Tuija Kurikka
27 t sl, 30 t kl, Kurssimaksu 57,00 € 
Ilmoittautuminen 7.9.2017 mennessä 

to 10.00-12.30
14.9.-7.12.2017 
11.1.-12.4.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Ks. Tammelan iltakudonta.

110433 PORTAAN KUDONTA - KÄSITYÖ

Portaan koulu
Suomaantie 8
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 11.00-13.30

20.9.-13.12.2017 
10.1.-4.4.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Yhteisloimissa kudottavia töitä suunniteltaessa ja ra-
kentaessa kerrataan kudonnan perusasioita. Töiden 
edetessä opitaan lisää sidoksista ja materiaaleista. 
Kutomisen lisäksi mahdollisuus tehdä neuleita ym. 
pienehköjä käsitöitä. 

110434 SUSIKKAAN KUDONTA - KÄSITYÖ

Susikkaan kylätalo
Susikkaantie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 6.9.2017 mennessä

Joka toinen viikko 
ke 18.00-20.30

13.9.-5.12.2017 
17.1.-11.4.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Ks. Portaan kudonta-käsityö. 

110435 RIIHIVALKAMAN KUDONTA

Valkeaniemen Pirtti
Valkeaniementie
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 12.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
ti 17.00-19.30

19.9.-12.12.2017 
9.1.-3.4.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

Kerrataan kudonnan perusasioita loimia rakentaessa 
ja kutoessa. Materiaaleista ja sidoksista opitaan lisää 
töiden edetessä. Kurssilaisten toiveiden mukaiset työt 
toteutetaan yhteisloimissa. Kurssi sopii kaikille kudon-
nasta kiinnostuneille. 

110436 TEURON KUDONTA

Teuron-Kuuslammin monitoimihalli
Ojajärventie 131
Tuija Kurikka
21 t sl, 21 t kl, Kurssimaksu 47,00 € 
Ilmoittautuminen 20.9.2017 mennessä 

Joka toinen viikko 
ke 17.30-20.00

20.9.-13.12.2017 
10.1.-4.4.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Ks. Riihivalkaman kudonta. 

110438 HUONEKALUJEN JA 
 PIENESINEIDEN TUUNAUS

Fain päärakennus, Norrintie 4 
Malla Peltola
28 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 21.9.2017 mennessä 

to 17.30-20.30
28.9.-23.11.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Vanhojen tai uusien huonekalujen, peilinkehyksien, 
lampunjalkojen yms. tuunausta maalaamalla ja koris-
telemalla. Tuunaus on entisöintiä kevyempää ja leikilli-
sempää. Käytetään tavallisia huonekalumaaleja, kalk-
kimaaleja, petsejä, vahoja, lakkoja sekä erilaisia ko-
risteluideoita. Vaihdetaan kahvoja ja nuppeja, lisätään 
kanaverkkoa, koristenauhoja, patinoidaan pintoja jne. 
Otetaan huomioon kurssilaisten toiveet ja jaetaan hy-
väksi havaittuja ideoita. 

110444 NUKKEKODIN PIENESINEET

Kaukjärven koulu, Kuumakuja 60
Maria Malmström
36 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen 4.9.2017 mennessä 

ma 17.30-19.45
11.9.-4.12.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Aikuisharrastajille suunnatulla kurssilla valmistetaan 
nukkekodin pienesineitä mittakaavassa 1:12 nukke-
koti Väinölän kirjojen mukaan. Aiempaa kokemusta ei 
tarvita. Tarvikelista lähetetään etukäteen sähköpostil-
la. Myös joitakin materiaaleja voi hankkia opettajalta. 

110441 PUUTYÖT

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

ma 17.30-20.30
18.9.-20.11.2017 

8.1.-19.3.2018 
Enintään

10 opiskelijaa

Kurssilla voit toteuttaa omaehtoisia projekteja valinta-
si mukaan, kuten erilaisia huonekalukorjauksia, enti-
söintejä, puutöitä, pienimuotoisia metallitöitä tai mui-
ta omia projekteja. Opettaja neuvoo ja opastaa tarvit-

Huom. ruokailtoihin osallistuva! Raaka-aine-
maksu (n. 5-10 €) maksetaan illan aikana suoraan 
opettajalle, varaa siis mukaan käteistä rahaa. Ota 
mukaan myös sisäkengät, esiliina ja rasioita mahd. 
kotiin viemisiä varten. Alle 18-vuotias aikuisen seu-
rassa puoleen hintaan. Myös lapsen tulee ilmoit-
tautua kurssille. Huom. kaikki ilmoittautumiset viim. 
kaksi viikkoa ennen kurssi-iltaa. Toki myöhemmin-
kin pääsee vielä mukaan, jos tilaa jää.

KOTITALOUS

810203 TEHDÄÄN RUOKAA YHDESSÄ 

Koulukeskus
Koulutie 1
Anna Paija
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 24.9.2017 mennessä 

ma 17.00-20.00
9.10.2017 

Enintään 15 opis-
kelijaa

Aikuinen ja lapsi pääsevät turvallisesti harjoittelemaan 
ruuanvalmistusta opettajan tuella. Kurssilla tehdään 
perusarkiruokaa kurssilaisten toiveiden mukaan. Toi-
veet viim.ilm.päivään mennessä kirsi.vikman@forssa.
fi tai 040-7596 380. Illan lopuksi katetaan pöytä ja nau-
titaan aikaansaannoksista. 

810204 LEIVOTAAN YHDESSÄ 

Koulukeskus
Koulutie 1
Anna Paija
4 t sl, Kurssimaksu 15,00 € 
Ilmoittautuminen 8.10.2017 mennessä 

ma 17.00-20.00
23.10.2017 

Enintään
15 opiskelijaa

Leipominen yhdessä on mukavaa puuhaa. Tällä kurs-
silla lapset ja aikuiset harjoittelevat mm. kuohkeiden 
sämpylöiden, perunarieskan ja erilaisten pullien lei-
pomista. Myös kurssilaisten toiveet ja tarpeet otetaan 
huomioon kurssin suunnittelussa (ks. edellinen kurs-
si). 

Katso myös luento ruokasienistä (810201) s. 8

taessa. Koulun koneet ja laitteet ovat käytettävissä. 
Omat aihiot ja materiaalit. 

Ilmoittautuminen alkaa 
17.8.2017 klo 16.30

https://www.opistopalvelut.fi/wahren
tai puh. 03 4141 5390

HUOM! 
Opistossamme ei ole kuntarajoja. Tutustu siis ennakkoluulottomasti tarjontaamme 
sekä Forssassa että Tammelassa. 

ILMOITTAUDU KURSSEILLE VIIMEISEEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄÄN 
MENNESSÄ JOKO NETISSÄ TAI PUHELIMITSE 03 4141 5390.


