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Tervetuloa työväenopistoon opiskelemaan!
Käsissäsi on Loimaan työväenopiston lukuvuoden 2019–2020 opinto-ohjelma. 
Painatteessa on esitelty sekä syksyn että enin osa kevään kursseista. Tarjonnassa on 
opetusta noin 8 000 tuntia jakautuen liki 300 kurssiin ja luentosarjaan. Opintopiirejämme 
kokoontuu yli 40 toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Pyrkimyksemme on toimia 
lähipalveluperiaatteella, mutta koulutuksiimme voivat osallistua kauempaakin kulkevat, 
myös ulkopaikkakuntalaiset.

Tutkimusten mukaan laadukas kansalaisopisto on merkittävä sivistyksen ja hyvinvoinnin 
tuottaja ja samalla keskeinen seudullinen vetovoimatekijä. Sellainen on myös oma 
opistomme, jonka opetukseen osallistuu noin 15 prosenttia loimaalaisista. Viime vuosina 
tekemämme asiakaskyselyt ovat osoittaneet, että seutukuntalaiset ovat tyytyväisiä 
oppilaitoksemme toimintaan ja tarjontaan. Taloudellisesti vaikeista ajoista huolimatta 
Loimaan kaupunki on nytkin myöntänyt työväenopistollemme tarvittavat resurssit vireän 
kurssitoiminnan tarjoamiseen.

Oppiainepainotusten osalta lukuvuodelle 2019–2020 laadittu opinto-ohjelma noudattaa 
pääpiirteissään edellisvuosia. Eniten opetusta on kädentaidoissa, taideaineissa, 
kielissä sekä liikunnassa ja muissa hyvinvointiaineissa. Lasten ja nuorten kuvataiteen 
perusopetukseen ei syksyllä 2019 oteta uusia oppilaita, mutta teatteritaiteen 
perusopetuksessa alkamassa on myös uusia ryhmiä. Viime syksynä suuren suosion 
saavuttaneet Studia Generalia -luennot Loimaan pääkirjastossa jatkuvat, ja marraskuussa 
järjestetään Suomen maatalousmuseo Sarassa evakkoaiheinen Suuri Karjala-seminaari 
yhdessä Kurkijoki-Säätiön kanssa. Kielten opiskelussa uutuutena on romanikielen kurssi. 
Yhteistyössä Viope Oy:n kanssa toteutetaan sijoittamisen, peligrafiikan ja ohjelmoinnin 
verkkokurssit.

Kestävää kehitystä edustavat mm. opintoryhmät Kierrätyskäsityöt ja Vanhoista 
ikkunanpokista sisustustuotteita. Kotitaloudessa uutukaisina tarjolla ovat ekologisten 
pesuaineiden valmistus- sekä lähiruoka- ja riistaruokakurssit. Terveellisiä elämäntapoja 
tuetaan painonhallinnan ja vatsaystävällisen ruokavalion opintoryhmissä. Tulevana 
kautena opiskella voi niin ikään viinien tuntemusta, ikonimaalausta, elävän mallin 
piirustusta ja rakukeramiikkaa. Liikunta- ja hyvinvointiaineiden osalta lisäyksiä on tehty 
erityisesti kehonhuollollisiin aineisiin. Uutuutena on muun muassa FasciaMethod- ja 
Alexander-tekniikkaa arkeen -kurssit sekä erilaisia rentoutuskursseja. Opiston joogatarjonta 
on nytkin monipuolinen, ja myös pilates sekä Lavis-lavatanssijumppa palaavat ohjelmaan.

Opisto on väylä elinikäiseen oppimiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, uusiin tietoihin ja 
taitoihin, parempaan elämänhallintaan, onnellisempaan elämään sekä viihtymiseen ja 
virkistäytymiseen. Tervetuloa tämän väylän tehokäyttäjäksi!

Ilkka Virta, rehtori
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Yhteystiedot
Loimaan työväenopisto

Käyntiosoite: Kanta-Loimaantie 7,  
32210 Loimaa (Hirvikoski)

Postiosoite: PL 129, 32201 Loimaa

Puhelin: 02 761 1261

Sähköposti: tyovaenopisto@loimaa.fi tai 
etunimi.sukunimi@loimaa.fi

Internet: www.opistot.fi

Toimisto avoinna: ma–pe klo 9.00–15.00

Henkilöstö
Rehtori, KT Ilkka Virta,  
puh. 0400 960 748 (tavoitettavissa puhelimitse 
lähinnä virka-aikoina, voi jättää soittopyynnön 
tekstiviestillä)

Palvelusihteeri Teija Raitanen,  
puh. 02 761 1261

Suunnittelijaopettaja, TaM, muotoilija 
AMK Marja Junnikkala,  
puh. 02 761 1262

Kuvataideopettaja Satu Koivikko,  
puh. 02 761 1263

Tuntiopettajien yhteystietoja ei saa opiston 
toimistosta. Opettajille voi jättää viestejä 
toimiston välitettäväksi.

Opiston toimikausi
Opintoryhmät kokoontuvat lukuvuoden aikana 
opetusohjelmaan merkittyinä aikoina. Opetusta 
ei ole syyslomalla (vk 42), talvilomalla (vk 8) 
eikä arkipyhinä.

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 
TORSTAINA 22.8.2019 KELLO 18.00

Netissä: www.opistopalvelut.fi/loimaa

• Avoinna kaikkina vuorokaudenaikoina, 
kätevin tapa varata kurssipaikka!

• Vaatii henkilötunnuksen (tai Y-tunnuksen, 
mikäli maksajana on yritys tai yhteisö). 
Alaikäisten ilmoittautumiseen tarvitaan 
lapsen nimi osallistujan tietoihin sekä 
huoltajan tiedot maksajan kohdalle.

• Sähköpostiosoite pyydetään mm. 
kurssipalautteiden keräämistä sekä kurssien 
lisätietojen informointia varten.

Puhelimitse: 02 761 1261

• 22.8. kello 18–20 ja siitä eteenpäin 
arkipäivisin kello klo 9–15

Huom! Sähköpostilla tai tekstiviestillä 
ei voi ilmoittautua kursseille.

Kaikkiin opintoryhmiin on ilmoittauduttava 
ennakkoon viimeistään viisi arkipäivää 
ennen kurssin alkua, ellei kurssin tiedoissa 
ole toisin mainittu. (Koskee myös aktiivikortin 
lunastaneita!)

Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä tietoa kurssin 
alkamisesta. Tekstiviesti-ilmoitus lähetetään 
ainoastaan silloin, jos kurssi peruuntuu liian 
pienen opiskelijamäärän vuoksi tai opiskelija 
saa paikan varasijalta.

Ilmoittautumisen peruutus
Mikäli opiskelija ei voi osallistua kurssille, 
opiskelupaikka pitää peruuttaa viimeistään 
viisi arkipäivää ennen kurssin alkua opiston 
toimistoon, ei opettajalle. (Koskee myös 
aktiivikortin lunastaneita!) Muussa tapauksessa 
kurssimaksusta peritään 50 prosenttia tai 
vähintään 15 euroa.

Kurssipaikan menettäminen
Mikäli opiskelija on ollut koko lukuvuoden 
kestävällä kurssilla syyslukukaudella läsnä vain 
kolme kertaa tai vähemmän, hän menettää 
paikkansa ryhmässä vuodenvaihteessa ja tilalle 
kutsutaan opiskelija varasijalta. Opiskelupaikan 
voi kuitenkin säilyttää ilmoittamalla pidemmistä 
yhtäjaksoisista poissaoloistaan opiston 
toimistoon.

Opettajan sairastuminen  
tai kurssin keskeytys
Opisto pyrkii huolehtimaan opettajien 
sairauspoissaolojen aikaiset kurssikerrat 
ensisijaisesti sijaisjärjestelyin. Varsinkaan 
äkillisissä sairaustapauksissa ja erikoiskursseilla 
sijaista ei välttämättä onnistuta hankkimaan. 
Jonkin verran opetuskertoja saatetaan joutua 
jättämään pitämättä myös tilojen pääkäyttäjän 
opiston käyttövuoroihin tekemien viime hetken 
peruutusten vuoksi. Työväenopisto pidättää 
itsellään oikeuden jättää pidemmillä kursseilla 
kohtuullisen määrän kokoontumiskertoja 
pitämättä ilman, että kurssimaksuja palautetaan. 
Opintoryhmän keskeytyessä opistosta johtuvasta 
syystä kokonaan, kurssimaksuja voidaan 
palauttaa tietyin edellytyksin. Kuitenkaan alle 
15 euron maksupalautuksia ei tehdä.

Maksut ja materiaalit
Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan 
kurssimaksun, mikäli ei ole peruuttanut 
ilmoittautumistaan määräajassa. Kurssimaksut 
laskutetaan yhdessä erässä. Opiston perimät 
maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ja 
maksamatta jääneet laskut siirretään perintään. 
Kursseille ei voi ilmoittautua, mikäli edellisten 
vuosien maksuja on maksamatta. Oppikirjat 
ja muu materiaali eivät sisälly kurssimaksuihin, 
vaan opiskelija kustantaa ne itse. Poikkeukset 
ilmoitetaan ohjelmassa erikseen.

Opintoseteliavustus
Opetushallitus on myöntänyt Loimaan 
työväenopistolle nk. opintoseteliavustusta 
käytettäväksi joidenkin erityisryhmien 
kurssimaksujen alentamiseen. Alennettu 
hinta näkyy tässä opinto-ohjelmassa 
kyseisen kurssin kohdalla. Harkinnanvaraista 
opintoseteliperusteista kurssimaksun alennusta 
voi taloudellisin perustein anoa myös muille 
kursseille. Hakemus on tehtävä kirjallisesti 
työväenopiston toimistoon (esim. sähköpostilla 
osoitteeseen tyovaenopisto@loimaa.fi).

Tyky, Smartum ja ePassi
Kursseja voi maksaa myös seuraavilla 
työnantajan tarjoamilla maksuvälineillä:

• TYKY (seteli- ja verkkomaksu),  
RJ-Kuntoiluseteli Oy

• SMARTUM (seteli-, mobiili- ja verkkomaksu), 
Smartum Oy

• ePASSI (mobiili- ja verkkomaksu),  
ePassi Payments Oy

Etu on henkilökohtainen, eikä sitä voi käyttää 
esimerkiksi perheenjäsenet. Opistolla on oikeus 
tarkistaa käyttäjän henkilöllisyys. Em. maksuista 
tulee ilmoittaa opistolle jo ilmoittautumisen 
yhteydessä (netti-ilmoittautumisissa Lisätietoja 
järjestäjille -kohdassa) ja maksut pitää 
hoitaa kahden viikon kuluessa kurssin 
alkamisesta. Setelit toimitetaan opiston 
toimistoon (ei opettajalle). Mikäli paikalle 
ei pääse toimiston aukioloaikana, setelit voi 
jättää kuoressa ulko-oven vieressä olevaan 
postilaatikkoon tai lähettää ne omalla vastuulla 
postitse (Loimaan työväenopisto, PL 129, 
32201 Loimaa). Mukaan pitää liittää maksajan 
nimi sekä maksettavan kurssin tiedot. Seteleitä 
ei voi vaihtaa rahaksi eikä niistä voida antaa 
takaisin vaihtorahaa.
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Aktiivikortti
• Aktiivikortilla voi osallistua lukuvuoden 

aikana enintään neljälle kurssille. Mikäli 
kurssin nimen perässä on symboli , 
aktiivikortti ei käy maksuksi.

• Kortti kattaa vain varsinaisen kurssihinnan. 
Muut kulut, kuten materiaali- ja polttomaksut 
sekä laite- ja välinevuokrat laskutetaan myös 
aktiivikortin haltijalta.

• Kortti on henkilökohtainen ja se on tilattava 
viimeistään 11.10.2019 (netin kautta 
tilattaessa kurssinumero 999999).

• Kortin hinta on 110 euroa.

Tiedottaminen
Uusista opintoryhmistä, tapahtumista, 
näyttelyistä ym. ilmoitetaan opiston kotisivuilla, 
Facebookissa (Auranlaakson kansalaisopisto 
& Loimaan työväenopisto) ja sanomalehdissä. 
Kurssien aikataulu- tai muut muutokset 
tiedotetaan ilmoittautuneille tekstiviestillä.

Vakuutukset
Opiskelijoiden on itse huolehdittava 
vakuutusturvastaan opintoryhmissä mahdollisesti 
sattuvien vahinkojen varalta.

Opiskelijan korvausvastuu
Opiskelija on korvausvelvollinen, jos aiheuttaa 
vastoin opettajan ohjeita toimimisellaan 
tai varomattomuudellaan työvälineiden 
rikkoutumisen tai häviämisen, tai vahingon joko 
toiselle opiskelijalle tai opetustilalle.

Loimaan työväenopiston 
ylläpitämät rekisterit
Oppilaitos voi henkilötietolain 13 §:n 
perusteella käsitellä opiskelijan 
henkilötunnusta. Henkilötunnus on tarpeellinen 
yksiselitteisessä yksilöinnissä, jota tarvitaan 
opiskelijan ja oppilaitoksen oikeuksien 
sekä velvollisuuksien toteuttamiseksi, 
kuten maksut, todistukset, tutkinnot/
passit/kortit ja opetuksen järjestäminen. 
Opiskelijan henkilötunnusta tai muita 
tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, 
vaan käytetään ainoastaan opetuksen 
järjestämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin ja 
opiskelijarekisterin lain mukaiseen ylläpitoon.

Kevätnäyttely
Opiston kevätnäyttelyviikonloppu on 
18.–19.4.2020.

Hyödyllisiä linkkejä
Loimaan työväenopisto ja Auranlaakson 
kansalaisopisto: opistot.fi

Loimaan työväenopisto Peda.netissä:  
peda.net/lt

Ilo Oppia -opistot: www.ilooppia.profiili.fi

Koko Suomen kansalais- ja työväenopistojen 
kurssit: linnunrata.fi

Tietoa kansalaisopistojen toiminnasta: 
kansalaisopistot.fi

Kansalaisopistojen liitto:  
kansalaisopistojenliitto.fi

LUENNOT, SEMINAARIT 
JA TAPAHTUMAT
999901 Studia Generalia 
-luennot
Pääkirjasto, Kauppalankatu 17 
to 18.00–19.30

26.9. Mauno Koiviston ura sotamiehestä 
presidentiksi. Juho Ovaska, VTM 
(tohtorikoulutettava)

3.10. Mitä on romanikulttuuri? Seija Stenroth, 
Romanien tie koulutukseen -yhdistys

10.10. Talvisota. Ratkaisun hetket Kannaksella. 
Seppo Posio, historian harrastaja

24.10. Suomenhevonen isänmaan 
puolustajana ja talouden rakentajana. 
Seppo Posio, historian harrastaja, 
suomenhevoskasvattaja

7.11. Albert Edefeltistä Tove Janssoniin 
– Haapasten kokoelman taideaarteista ja 
niiden tekijöistä. Monika Antikainen, FM, 
kulttuurisihteeri

21.11. Varkaantie – ikivanha reitti Turusta 
Oripäähän. Jukka Palm, luontotoimittaja ja 
-kuvaaja

Toteutus yhteistyössä Loimaan pääkirjaston 
kanssa. Ei ennakkoilmoittautumista. Vapaa 
pääsy!

999902 IKIS-luennot
Pääkirjasto, Elers-huone,  
Kauppalankatu 17 
ke 14.00–16.00

11.9. Katsaus Finlandia-palkittuihin 
romaaneihin. YLEn kirjallisuustoimittaja Seppo 
Puttonen

2.10. Ikääntyminen ja muistisairaudet: 
ennaltaehkäisy ja hoidon mahdollisuudet. 
Gerontologian dosentti, FT Ulla Eloniemi-
Sulkava

16.10. Toimintakyvyttömyyteen varautuminen 
– omaisten apu, edunvalvonta ja edunvalvonta-
valtuutus. Dos, OTT Eva Gottberg

Ei ennakkoilmoittautumista. Vapaa pääsy!

999903 Suuri Karjala-seminaari
– Evakoiden jäljillä 
Maatalousmuseo Sarka,  
Vanhankirkontie 383 
la 16.11.2019 klo 10.45–16.30 
Osallistumismaksu 30,00 €

Tilaisuudessa Karjalan ja sotahistorian 
asiantuntijat kertovat karjalaisen siirtoväen 
asioiden järjestelyista ja heidän kohtaloistaan 
viime sotien aikana. 

Seminaariin on ennakkoilmoittautuminen 
1.11. mennessä. Annamme tarkempia 
tietoja ohjelmasta syyskuusta alkaen. 
Osallistumismaksu sisältää lounaan ja kahvin. 
Järj. Loimaan työväenopisto ja Kurkijoki-Säätiö.
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999904 Yhdistyksen ja pienyrittäjän  
       tietosuoja ajan tasalle

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ke 18.00–19.30
18.9.2019

Mika Rantala
Kurssimaksu 15,00 €

Tietosuojasäännökset edellyttävät yhdistyksiltä 
entistä tarkempaa jäsenten sekä muiden hen-
kilöryhmien henkilötietojen käsittelyä ja säilyt-
tämistä. Luennolla käsitellään asetuksen ja lain 
keskeinen sisältö, sekä niiden tuomat oikeudet 
ja velvoitteet. Tietosuojaselosteisiin on päivitettä-
vä uudet käytänteet kaikkien saataville.

999905 Lauletaan yhdessä -yhteislaulutapahtuma

Taidetalo, Rantatie 2
la 16.00–17.30
30.11.2019

Armi Haatanen

Lauletaan yhdessä vanhoja iskelmiä ja laulelmia 
unohtamatta talvisodan alkamisen vuosipäivää. 
Mukana musisoimassa myös yllätysesiintyjiä. 
Laulattajana Armi Haatanen. Ei ennakkoilmoit-
tautumista. Vapaa pääsy!

LUPAKURSSIT
999911 Ensiavun peruskurssi (EA 1) 

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
akvaarioluokka, Opintie 2
ti–to 18.00–21.00
10.10.2019–24.10.2019

Tuija Välimaa
Kurssimaksu 55,00 €

Opitaan perustiedot ja -taidot auttaa 
hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairaus- ja 
onnettomuustilanteissa. Luento-opetusta ja 
käytännön harjoituksia. Ensiapukortti on 
voimassa kolme vuotta ja se on pätevä kaikissa 
Euroopan maissa. Kortin saaminen edellyttää 
läsnäoloa kaikilla kurssikerroilla. Ensiapukortin 
hinta on 10 € ja se maksetaan suoraan 
opettajalle. Kokoontumiset: to 10.10., ti 22.10., 
ke 23.10. ja to 24.10.

999912 Mielenterveyden ensiapu® 1 

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
ke 17.30–19.45
8.4.2020–6.5.2020

Heli Koivulahti
Kurssimaksu 50,00 €

Koulutuksessa saat tietoa henkisestä hyvin-
voinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä 
rohkaistut huolehtimaan omasta ja läheistesi 
mielenterveydestä. Lisäksi saat taitoja selvitä 
elämään kuuluvista vastoinkäymisistä. Koulutuk-
seen ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa 
hyvän mielenterveyden vaaliminen. Kurssilla 
ei käsitellä mielenterveyden häiriöitä. Koulu-
tuksessa on viisi osiota: 1. Mielenterveys on 
osa terveyttä ja hyvinvointia, 2. Tunnetaidot, 

3. Elämän monet kriisit, 4. Ihmissuhteet ja 
vuorovaikutus, 5. Arjen taidot. Kurssin hinta 
sisältää oppikirjan sekä muut Suomen Mielenter-
veysseuran perimät käsittelykulut (30 €). Sitovat 
ilmoittautumiset viimeistään 24.3.

999913 Hygieniaosaamisen testitilaisuus

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
ke 18.00–19.30
9.10.2019–23.10.2019

Satu Toivonen
Kurssimaksu 15,00 €

Kurssin aikana valmistaudutaan hygieniaosaa-
mistestin tekemiseen ja tehdään testi. Kurssi-
maksu ei sisällä todistusta ja korttia (7 €), jotka 
maksetaan opettajalle käteisenä. Osallistuminen 
edellyttää itseohjautuvaa ja oma-aloitteista 
opiskelua etukäteen. Opiskelumateriaalia on 
esim. www.evira.fi-sivustolla. Testissä pitää 
olla mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus ja 
sininen kuulakärkikynä.

HISTORIA,  
YHTEISKUNTA JA TALOUS
130101 Kurkijoen kirkonkylän 
       pienoismallia rakentamaan!

Kuukantalo, Kuukankuja 1
pe 16.00–18.15
13.9.2019–22.11.2019
10.1.2020–20.3.2020

Lauri Kainulainen
Kurssimaksu 78,00 €

Kurssilla rakennetaan Kurkijoen kirkonkylän eli 
Lopotin pienoismallia. Pienoismallin rakentami-
nen on alkanut syksyllä 2018, mutta mukaan 
mahtuu vielä uusiakin nikkaroijia. Kokoamme 
talo talolta sen miljöön, millainen Lopotti oli 
kesällä 1939. Samalla perehdymme paikka-
kunnan sotia edeltävän ajan historiaan. Osassa 
rakennusvaiheista mukana on työväenopiston 
teknisentyön opettaja tai Kurkijoki-Säätiön 
nimeämä paikkakunnan tuntija. Työskentelyyn 
sisältyy myös itsenäistä toimintaa. Pääosin 
kokoonnutaan Kurkijoki-Säätiön tiloissa Kuukan-
talossa.

310101 Sijoittamisen perusteet  
       – rahastot vai osakkeet

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ke 17.30–19.45
23.10.2019–30.10.2019

Mika Rantala
Kurssimaksu 15,00 €

Tietopaketti arvopaperisijoittamisesta aloittelevil-
le sijoittajille. Tavoitteena on antaa perustiedot 
aloittaa sijoittaminen osakkeisiin ja rahastoihin. 
Kurssin aiheita ovat arvopaperit ja sijoittaminen, 
suhdanteiden huomioiminen, riskit ja hajautus 
sekä sijoitusten verotus ja lainsäädäntö.

310102 Kuinka aloitan osakesijoittamisen 

to 18.00–19.00
19.9.2019–24.10.2019

Kurssimaksu 105,00 €

Viope Education Oy:n järjestämä verkkokurssi. 
Kurssilla perehdytään osakesijoittamisen 
perusteisiin. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin 
kautta, eli voit opiskella esimerkiksi kotoa käsin 
joustavalla aikataululla. Kurssilla on kuusi luen-
toa, jotka opettaja pitää oppimisalustan kautta. 
Sisältö: arvopaperipörssi ja rahoitusmarkkinat, 
sijoitussuunnitelma, sijoittamisen periaatteet 
sekä sijoitustyylit ja -strategiat. Kurssilla ei ole 
esitietovaatimuksia. Viikoittaisilla luennoilla 
käydään läpi teoriaa, harjoituksia ja oppilaita 
askarruttavia kysymyksiä.

= Aktiivikortti ei käy maksuksi= Aktiivikortti ei käy maksuksi
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Tietotekniikan hyväksikäyttö
340101 Tietoturva ja 
       turvallisen internetin käytön perusteet

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ma 17.30–20.30
16.9.2019–30.9.2019

Mika Rantala
Kurssimaksu 18,00 €

Askarruttaako tietoturva? Tietoturvaan liittyvät 
oleelliset käsitteet. Hyvä salasana ja salasano-
jen hallinnointi. Mitä on syytä pitää mielessä 
verkossa liikkuessa ja sieltä ostaessa? Tarvitaan-
ko tietokoneelle tai älypuhelimille tietoturvaoh-
jelmistoja ja millaisia? Langattomien verkkojen 
tietoturva. Kurssille osallistumisen edellytyksenä 
on tietokoneen tai älylaitteen peruskäyttötaito. 
Voit ottaa oman laitteen mukaan tai käyttää 
opiston tietokonetta.

340102 Hyödynnä tablettiasi

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ma 13.30–16.30
16.9.2019–30.9.2019

Mika Rantala
Kurssimaksu 18,00 €

Onko sinulla Samsung, Lenovo, Huawei, 
ASUS tai muu Android-käyttöjärjestelmää 
käyttävä taulutietokone? Tule tutustumaan 
tablettisi toimintoihin ja ohjelmiin. Aloitetaan 
perustoiminnoista, kuten ohjelmien latauksesta 
ja päivityksistä sekä perusasetuksista. 
Opetellaan hyödyntämään sovelluksia. Ota 
oma taulutietokone mukaan.

340103 Opettelemme käyttämään iPadia

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ma 13.30–16.30
18.11.2019–2.12.2019

Mika Rantala
Kurssimaksu 18,00 €

Kätevät pienikokoiset ja helppokäyttöiset laitteet 
nimeltä iPad ovat saavuttaneet suuren suosion 
kaiken ikäisten keskuudessa. Niiden pieneltä 
lasilevyltä voit lukea sähköpostisi ja käyttää 
Internetiä tiedon nopeaan etsimiseen, uutisten 
ja artikkelien lukemiseen, videoiden katseluun, 
musiikin kuunteluun jne. Laitteessa on myös 
kamera, jolla voi ottaa näyttäviä valokuvia. 
Opettelemme yhdessä iPadin käytön perusasioi-
ta. Ota oma iPad mukaan.

340104 Älypuhelin simppelisti senioreille

Alastaron yläaste, atk-luokka, 
Vahvalantie 4
to 16.00–18.15
12.9.2019–7.11.2019

Mika Rantala
Kurssimaksu 20,00 €

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti varttuneemmal-
le väelle, joka haluaa kiireettömään, yksilölli-
seen tahtiin opetella hyödyntämään älypuhelinta 
ja jolta löytyy Samsung-, LG-, Huawei-, Honor-, 
Sony- tai uudempi Nokia-älypuhelin. Opetus 
tapahtuu käytännönläheisesti ja vaikeita termejä 
välttäen. Tunneilla perehdytään mm. laitteisiin 
ja käyttöliittymiin sekä sovelluksiin kurssilaisten 
toiveet huomioiden. Opintoryhmä sopii niin 
vasta-alkajille kuin hieman älypuhelimia jo 
hallitsevillekin. Ota mukaan oma älypuhelimesi. 
(Kurssimaksu alennettu, opintoseteliavustus.)

340105 Älypuhelin taskussa, perus

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ti 13.30–16.30
29.10.2019–12.11.2019

Mika Rantala
Kurssimaksu 18,00 €

Onko sinulla Samsung-, LG-, Huawei-, Honor-, 
Sony- tai uusi Nokia-älypuhelin? Tule tutustu-
maan älypuhelimesi toimintoihin ja ohjelmiin. 
Aloitetaan perustoiminnoista, kuten ohjelmien 
latauksesta ja päivityksistä sekä perusasetuk-
sista. Opetellaan hyödyntämään Googlen 
sovelluksia ja Drivea, joka toimii muun muassa 
valokuvien varmuuskopiointipaikkana. Ota oma 
puhelin mukaan.

340106 Älypuhelin taskussa, jatko

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ma 13.30–16.30
13.1.2020–3.2.2020

Mika Rantala
Kurssimaksu 23,00 €

Jatkokurssi Samsungia, LG:tä, Huaweita, Ho-
noria, Sonya tai uutta Nokiaa älypuhelimena 
käyttäville. Hallitset jo Android-älypuhelimesi 
perusteet, mutta haluaisit oppia lisää. Kurssilla 
opetellaan älypuhelimen toimintoja ja ohjelmia. 
Jatketaan Googlen sovelluksien ja Drive-pilvipal-
veluiden hyödyntämistä. Siirrämme tiedostoja, 
kuten valokuvia, tietokoneelle. Ota oma puhelin 
ja sen USB-johto mukaan. Voit ottaa oman kan-
nettavan mukaan tai käyttää opiston tietokonetta.
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340107 Hyödynnä SukuJutut-ohjelmistoa  
       sukututkimuksessa

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ma 17.30–20.30
20.1.2020–3.2.2020

Mika Rantala
Kurssimaksu 18,00 €

Kurssi on tarkoitettu tietokoneen käytön 
ja sukututkimuksen perusteet hallitseville. 
Tutustutaan Luhtasaaren SukuJutut-ohjelmiston 
hyödyntämiseen sukututkimuksen apuna. Ota 
mukaan tietoja ja aiheistoa suvustasi, joita 
voit tallentaa ohjelmaan kurssin aikana. Tuo 
mukanasi myös muistitikku tietojen tallentamista 
varten. Voit käyttää opiston tietokonetta tai 
tuoda tullessasi oman kannettavan tietokoneesi, 
jos siinä on SukuJutut-ohjelman demo- tai 
täysiversio valmiina.

340108 Verkkokauppa ja netissä myynti ja maksaminen

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ma 17.30–20.30
10.2.2020–2.3.2020

Mika Rantala
Kurssimaksu 18,00 €

Haluaisitko ostaa tai myydä netissä? Pohditko, 
mitkä maksutavat ovat turvallisia tai keneltä 
uskaltaa ostaa verkossa? Tutustutaan hakuihin, 
rekisteröitymiseen, maksutapoihin, toimitustapoi-
hin sekä palautusvaihtoehtoihin, tietoturvallisuus 
huomioiden. Voit ottaa oman laitteesi mukaan.

340109 Valokuvaus ja kuvankäsittely älylaitteella

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ma 17.30–20.30
9.3.2020–23.3.2020

Mika Rantala
Kurssimaksu 18,00 €

Mukana oleva kamera on paras kamera! Valo-
kuvien ottaminen, käsittely ja jakaminen hoituu 
myös älypuhelimella ja tabletilla. Miten ja millä 
sovelluksilla muokata valokuvia? Tutustumme 
älylaitteen kuvaussovellukseen sekä erilaisiin 
ilmaisiin kuvankäsittelysovelluksiin. Harjoitellaan 
kuvaamista ja kuvankäsittelyä. Osaathan jo 
älylaitteesi perustoiminnot ja sovellusten asen-
nuksen. Ota mukaan oma älypuhelin tai tabletti.

340110 Valokuvaus ja digikamera

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ma 17.30–20.30
11.11.2019–25.11.2019

Mika Rantala
Kurssimaksu 18,00 €

Kurssilla tutustutaan valokuvauksen ja hyvän 
valokuvan perusteisiin sekä opetellaan, miten 

kamerasta löytyviä säätöjä hyödynnetään va-
lokuvatessa. Kurssin aikana suoritetaan pieniä 
kuvaustehtäviä. Ota oma digikamerasi (järjestel-
mäkamera, pokkari tai älylaite) mukaan.

340111 Videon- ja äänenkäsittelyä tietokoneella

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
ma 18.00–20.15
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Reni Vihava
Kurssimaksu 78,00 €

Harjoitellaan editointia ilmaisilla ohjelmilla. 
Tehdään leikkauksia, siirtymiä, tekstiä videoku-
van päälle ja säädetään kuvan värejä. Lisätään 
tehosteita, tekstejä ja musiikkia kuvaamaasi 
materiaaliin. Muunnetaan vanhoja formaatteja 
digitaaliseen muotoon, esim. C- tai VHS-ka-
setteja. Edellytetään perustietokoneosaamista 
ja Windowsin hallintaa. Kurssi soveltuu itse 
tallennetun video- tai audiomateriaalin työstämi-
seen ja jalostamiseen.

Ohjelmointi ja suunnittelu
340201 C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 

ti 18.00–19.00
17.9.2019–22.10.2019

Kurssimaksu 105,00 €

Viope Education Oy:n järjestämä verkkokurssi. 
Kurssi johdattaa askel askeleelta C-ohjelmoinnin 
perusteisiin. Opinnot tapahtuvat kokonaan 
netin kautta, eli voit opiskella esimerkiksi 
kotoa käsin joustavalla aikataululla. Kurssi 
on kotikurssi, jossa on viikoittaisia luentoja, 
jotka tutori pitää oppimisalustan kautta. 
Sisältö: johdatus ohjelmointiin, muuttujat, 
ohjelmalauseet, lausekkeet ja operaattorit, 
if-lauseet, silmukkarakenteet, funktiot ja 
numeeriset taulukot. Kurssi on pehmeä johdatus 
ohjelmointiin sellaiselle, jolla ei ole aiempaa 
ohjelmointikokemusta, mutta halua ohjelmoinnin 
opiskeluun löytyy. C-kieli on yksi suosituimmista 
ja laajimmin käytetyistä ohjelmointikielistä. 
Se on yleiskäyttöinen ohjelmointikieli ja 
käytettävissä lähes kaikissa olemassa olevissa 
tietokonejärjestelmissä. Tälle kurssille on tarjolla 
myös jatkokurssi, C-ohjelmointikielen perusteet, 
osa 2. Viikoittaisissa videotapaamisissa 
käydään läpi tehtäviä ja oppilaita askarruttavia 
kysymyksiä. Tutori vastaa keskustelufoorumilla 
esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin.

= Aktiivikortti ei käy maksuksi

340202 C-ohjelmointikielen perusteet, osa 2 

ti 18.00–19.00
5.11.2019–10.12.2019

Kurssimaksu 105,00 €

Viope Education Oy:n järjestämä verkkokurssi. 
Kurssi esittelee C-ohjelmoinnin edistyneempiä 
osa-alueita. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin 
kautta, eli voit opiskella esimerkiksi kotoa käsin 
joustavalla aikataululla. Kurssi on kotikurssi, 
jossa on viikoittaisia luentoja, jotka tutori pitää 
oppimisalustan kautta. Kurssi sopii kaikille, 
jotka haluavat lisätä tietämystään C-kielestä 
C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 -kurssin 
jälkeen. Sisältö: tiedostojen käsittely, merkit 
ja merkkijonot, yksinkertaiset tietorakenteet, 
osoittimet ja taulukoitten käsittely osoittimilla. 
C-kieli on yksi suosituimmista ja laajimmin käy-
tetyistä ohjelmointikielistä. Se on yleiskäyttöinen 
ohjelmointikieli ja käytettävissä lähes kaikissa 
olemassa olevissa tietokonejärjestelmissä. Tätä 
kurssia ennen suositellaan kurssin ensimmäistä 
osaa, C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1. 
Viikoittaisissa videotapaamisissa käydään läpi 
tehtäviä ja oppilaita askarruttavia kysymyksiä. 
Tutori vastaa keskustelufoorumilla esitettyihin 
kysymyksiin arkipäivisin.

340203 3D-peligrafiikka ja animaatiot 

ma 18.00–19.00
27.1.2020–10.2.2020

Kurssimaksu 105,00 €

Viope Education Oy:n järjestämä verkkokurssi. 
Kurssilla tutustutaan peleissä tarvittavaan 
3D-grafiikan ja animaatioiden tuottamiseen. 
Opinnot tapahtuvat kokonaan netin kautta, eli 
voit opiskella esimerkiksi kotoa käsin joustavalla 
aikataululla. Kurssi on kotikurssi, jossa on viikoit-
taisia luentoja, jotka tutori pitää oppimisalustan 
kautta. Sisältö: kurssilla opiskellaan suositun 
Blender 3D-grafiikkaohjelmiston käyttöä. Blen-
der on ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelma, 
jolla voi tuottaa ammattitasoista materiaalia. 
Kurssilla käydään ohjelman käytön perusteet 
sekä tehdään erilaisia harjoitteita 3D-mallinnuk-
sesta ja animaatioista. Kurssin jälkeen opiskelija 
osaa 3D-grafiikan tuottamisen perusteet, mikä 
antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Kurssi 
ei vaadi aiempaa alan osaamista, mutta perus-
osaaminen erilaisten grafiikkasovellusten (esim. 
Gimp, Inkscape) käytöstä on eduksi. Kurssille 
luonteva jatko-osa on 3D-pelikehitys, jossa 
toteutetaan 3D-peli. Ohjelmistovaatimukset: 

Blender (Windows, Mac tai Linux). Viikoittaisis-
sa videotapaamisissa käydään läpi tehtäviä ja 
oppilaita askarruttavia kysymyksiä. Tutori vastaa 
keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin 
arkipäivisin.

340204 3D-pelikehitys 

ma 18.00–19.00
16.3.2020–20.4.2020

Kurssimaksu 105,00 €

Viope Education Oy:n järjestämä verkkokurssi. 
Kurssilla tutustutaan 3D-pelien tekemiseen 
Unity3D-pelinkehitysohjelmistolla. Opinnot 
tapahtuvat kokonaan netin kautta, eli voit 
opiskella esimerkiksi kotoa käsin joustavalla 
aikataululla. Kurssi on kotikurssi, jossa on 
viikoittaisia luentoja, jotka tutori pitää oppimi-
salustan kautta. Sisältö: kurssilla opiskellaan 
suositun Unity3D-pelinkehitysohjelmiston 
käyttöä perusteista alkaen. Kurssilla käydään 
ohjelman käytön perusteet, sekä tehdään 
erilaisia harjoitteita käyttäen yksinkertaista 
C#-ohjelmointikieltä. Kurssin jälkeen opiskelija 
osaa 3D-pelikehityksen perusteet, mikä antaa 
valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Kurssin voi 
suorittaa itsenäisenä osiona, mutta suositeltavaa 
on suorittaa ensin kurssi 3D-peligrafiikka ja 
animaatiot. Kurssilla tarvitaan C#-kielen alkei-
den osaamista. Ohjelmistovaatimukset: Unity3D 
(Windows 7 SP1+, 8, 10; Mac OS X 10.8+). 
Viikoittaisissa videotapaamisissa käydään läpi 
tehtäviä ja oppilaita askarruttavia kysymyksiä. 
Tutori vastaa keskustelufoorumilla esitettyihin 
kysymyksiin arkipäivisin.

= Aktiivikortti ei käy maksuksi
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Suomi
120101 Suomea ulkomaalaisille – Finnish for 
Beginners

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
ti 15.30–17.00
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Sanna Miettinen, FM

Kurssilla opit lukemaan, puhumaan ja ymmär-
tämään suomen kieltä erilaisissa tilanteissa. 
Opetuskielenä on suomi ja apukielinä englanti, 
saksa ja puola. This is a course for speakers of 
other languages. You will learn read, speak and 
understand Basic Finnish in order to cope with 
everyday situations. The language of instruction 
is Finnish, aid languages are English, German 
and Polish. Course book: Oma suomi 1. Skill 
level A1.1. Kurssi on osallistujille maksuton 
(opintoseteliavustus). Huom! Ei opetusta 12.11.

120102 Suomi – puhekielen alkeet ja keskustelu

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
ti 17.15–18.45
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Sanna Miettinen, FM

Kurssilla tutustutaan puhekielen alkeisiin, 
tehdään kuunteluharjoituksia ja keskustellaan 
helpoista aiheista.Tämä opintoryhmä sopii 
sinulle, jos osaat jo jonkin verran suomea 
(esimerkiksi olet opiskellut Suomen mestari 1 
-kirjan tai muun alkeisoppikirjan). Ei oppikirjaa. 
Taitotaso A2. Finnish - spoken language and 
conversation. On this course we will learn some 
basics of spoken language, do listening and 
speaking exercises with various easy topics. 
This course is suitable for you if you already 
know some basics of Finnish (e.g. you have 
studied the whole Suomen mestari 1 or some 
other beginner coursebook). No coursebook. 
Skill level A2. Kurssi on osallistujille maksuton 
(opintoseteliavustus). Huom! Ei opetusta 12.11.

Englanti
120301 Englanti 1

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
ma 09.00–10.30
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Sanna Miettinen, FM
Kurssimaksu 46,00 €

Kurssi sopii mainiosti sekä vasta-alkajille että 
kaiken unohtaneille. Käymme rauhallisesti 
edeten läpi kielen perusrakenteita, ääntämistä 
ja helppoa arkisanastoa. Oppikirja: English for 
You, too starter. Taitotaso A1.

120302 Englanti 2

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
ma 10.45–12.15
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Sanna Miettinen, FM
Kurssimaksu 46,00 €

Kurssi on tarkoitettu opistossa kieltä noin vuoden 
opiskelleille. Se sopii myös kertauskurssiksi 
melkein kaiken oppimansa unohtaneille. Kurssin 
aikana kerrataan ja opitaan lisää englannin 
alkeita sekä laajennetaan arki-, matkailu- ja 
työelämän sanastoa. Etenemme rauhallisesti 
harjoitellen kieltä monipuolisesti sekä suullisin 
että kirjallisin harjoituksin. Oppikirja: English for 
You, too: Book 1. Taitotaso A1–A2.

120303 Englanti 3

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
ma 12.45–14.15
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Sanna Miettinen, FM
Kurssimaksu 46,00 €

Kurssi on tarkoitettu opistossa kieltä noin kaksi 
vuotta opiskelleille. Se sopii myös kertauskurssik-
si melkein kaiken oppimansa unohtaneille. Kurs-
sin aikana kerrataan ja opitaan lisää englannin 
alkeita sekä laajennetaan arki-, matkailu- ja 
työelämän sanastoa. Etenemme rauhallisesti 
harjoitellen kieltä monipuolisesti sekä suullisin 
että kirjallisin harjoituksin. Oppikirja: English for 
You, too: Book 2. Taitotaso A2.

KIELET
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120304 Englanti 4

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
ma 14.30–16.00
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Ville Nieminen, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Opiskelemme rauhallisesti harjoitellen kieltä moni-
puolisesti sekä suullisin että kirjallisin harjoituksin. 
Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat lukeneet 
englannin kieltä noin kolme vuotta tai opiskelleet 
oppikirjan English for You, too: Book 2. Oppikirja: 
English for You, too: Book 3. Taitotaso A2–B1.

120305 Englanti 5

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
ke 15.30–17.00
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Ville Nieminen, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Kehitämme monipuolisesti kielitaitoa harjoitellen 
niin kuullun ymmärtämistä, puhumista, luetun 
ymmärtämista kuin kirjoittamista rennossa ja 
mukavassa opiskeluilmapiirissä. Kurssi sopii 
englantia noin neljä vuotta opiskelleille. Oppi-
kirja: English for You, Too! Book 4. Taitotaso B1.

120306 Englanti 6

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
ke 17.15–18.45
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Ville Nieminen, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Kehitämme monipuolisesti kielitaitoa harjoitellen 
niin kuullun ymmärtämistä, puhumista, luetun 
ymmärtämista kuin kirjoittamista rennossa ja 
mukavassa opiskeluilmapiirissä. Kurssi sopii 
englantia 4-5 vuotta opiskelleille. Oppikirja: 
English for You Too book 5. Taitotaso B1–B2.

120307 Maanantai-iltapäivän englantia

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
ma 16.15–17.45
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Ville Nieminen, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Opiskelemme englantia rauhalliseen tahtiin. 
Kurssi sopii kieltä neljä vuotta lukeneille. 
Kehitämme sanavarastoa monipuolisesti eri 
aihealueista ja hankimme lisää sujuvuutta puhu-
miseen hauskojen harjoitusten avulla. Päätämme 
oppikirjasta ensimmäisellä tapaamiskerralla. 
Taitotaso B1–B2.

120308 Evening chat

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
ke 18.45–20.15
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Ville Nieminen, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Want to learn to speak English more fluently? Or 
just to keep up the language skills you already 
have? In Evening Chat you can do that without 
studying – here we chat, play and have fun, all 
in English! Everybody is welcome, you do not 
have to speak perfectly to enjoy the lessons. So 
don´t be shy and come join us! Taitotaso B1–B2.

Espanja
120701 Espanjan substantiivikertaus

Puistokadun koulu, luokka 
A119, Puistokatu 16
pe 16.45–20.00
4.10.2019

Jaana Kanninen, FM
Kurssimaksu 20,00 €

¿El o la? ¿Un o una? Tervetuloa kertaamaan espan-
jan substantiivien sukuja, lukuja, artikkelien käyttöä 
ja substantiivien johtamista intensiivisesti. Opettajan 
materiaali jaetaan tunneilla. Taitotasot A1–B1.

120702 Espanjan pronominikertaus

Puistokadun koulu, luokka 
A119, Puistokatu 16
pe 16.45–20.00
15.11.2019

Jaana Kanninen, FM
Kurssimaksu 20,00 €

¿Él, le o lo? ¿Mí o mi? Tervetuloa kertaamaan 
espanjan pronomineja (persoona-, omistus-, 
datiivi-, akkusatiivi-, refleksiivi- ja prepositiomuo-
dot) intensiivisesti. Opettajan materiaali jaetaan 
tunneilla. Taitotasot A2–B1.

120703 Qué tal -espanjaa

Puistokadun koulu, luokka 
A119, Puistokatu 16
to 19.15–20.45
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Jaana Kanninen, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Alkeista alkava espanjan kurssi, jolle tervelleita 
ovat vasta-alkajat sekä taukoa espanjan opinnois-
saan pitäneet tai muuten perusasiosta kertausta 
kaipaavat. Käymme reippaaseen tahtiin läpi pe-
rusasiat ja hidastamme tahtia kirjan loppupuolella 
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menneiden aikamuotojen kohdalla. Paljon puhe- ja 
kuuntelutehtäviä sekä kirjallisia harjoituksia. Kielen 
lisäksi opiskelemme espanjankielisten maiden kult-
tuuria ja maantuntemusta. Viime vuoden kursseista 
voit lukea blogista espanjanopetuksia.wordpress.
com. Oppikirjana on Qué tal 1 (SanomaPro, 
erillinen teksti- ja harjoituskirja). Taitotaso A1–A2. 
¡Bienvenidos!

120704 Buenas migas 3

Puistokadun koulu, luokka 
A119, Puistokatu 16
to 16.00–17.30
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Jaana Kanninen, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Kurssi sopii espanjan perusasiat (preesens ja 
menneet aikamuodot) hallitseville. Paljon puhe- ja 
kuuntelutehtäviä sekä kirjallisia harjoituksia. Kielen 
lisäksi opiskelemme espanjankielisten maiden kult-
tuuria ja maantuntemusta. Viime vuoden kursseista 
voit lukea blogista espanjanopetuksia.wordpress.
com. Oppikirjana Buenas migas 3 (Otava/Finnlec-
tura). Taitotaso B1. ¡Bienvenidos!

120705 Español de nivel avanzado

Puistokadun koulu, luokka 
A119, Puistokatu 16
to 17.30–19.00
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Jaana Kanninen, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Kurssi on tarkoitettu useamman vuoden espan-
jaa opistotasolla opiskelleille. Kirjallisten tehtä-
vien lisäksi paljon puhe- ja kuunteluharjoituksia. 
Kielen lisäksi käsittelemme kurssilla espanjan-
kielisen maailman kulttuuria ja maantuntemusta. 
Viime vuoden tunneista voit lukea blogista 
espanjanopetuksia.wordpress.com. Oppikirjana 
Español dos uudistettu painos (Finn Lectura) kpl 
6->. Taitotasot B1–B2. ¡Bienvenidos!

Italia
120801 Italian alkeet

Puistokadun koulu, luokka 
A103, Puistokatu 16
to 17.30–19.00
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Annika Vuorenmaa, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Onko haaveenasi oppia ihanaa italiaa? Tällä 
alkeiskurssilla opimme käytännönläheistä 
kieltä: tervehdyksiä sekä kahvilassa, kau-
pungilla ja ravintolassa asiointia. Saat heti 
alkumetreillä rohkeutta suulliseen ilmaisuun, 
sillä teemme runsaasti keskusteluharjoituksia 
käytännön tilanteita simuloiden. Etenemme 
rauhassa ryhmän tahtiin ja annamme oppi-
miselle aikaa. Kurssilla jaamme kokemuksia 
Italiasta sekä kuuntelemme paljon italialaista 
musiikkia. Benvenuti! Taitotaso A1. Kirja: 
Bella vista 1 kpl:sta 1.

120802 Italiaa iltapäivääsi 2

Pääkirjasto, Elers-huone, 
Kauppalankatu 17
to 13.00–14.30
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Annika Vuorenmaa, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Jatkamme italian opiskelua rennosti hyvässä 
seurassa. Opit ilmaisemaan itseäsi yhä 
sujuvammin, sillä teemme paljon keskustelu-
harjoituksia käytännön tilanteita simuloiden. 
Kuuntelemme runsaasti musiikkia ja opit myös 
lisää Italiasta ja italialaisista! Kurssi sopii 
hyvin myös joskus alkeet keskeyttäneille, 
sillä aluksi kertaamme lyhyesti kappaleet 
0–5. Benvenuti! Kirja: Bella vista 1 kpl:sta 6. 
Taitotaso A1.

120803 Italiaa edistyneille

Puistokadun koulu, luokka 
A103, Puistokatu 16
to 19.15–20.45
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Annika Vuorenmaa, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Italian opiskelu jatkuu! Sanavarastosi 
rikastuu entisestään ja kommunikoit yhä 
sujuvammin erilaisissa käytännön tilanteissa 
hyödyntäen italialaisille tyypillistä ”small 
talkia”. Ensimmäisiä teemoja ovat ruuanlait-
to, arkipäiväiset sattumukset ja lomanvietto. 
Opit myös lisää Italiasta ja italialaisista 
runsaan oheismateriaalin avulla. Benvenuti 
a imparare! Taitotaso B1. Oppikirja: Bella 
vista 2 kpl:sta 1.
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120804 Helppoa italiaa matkailijoille 4

Puistokadun koulu, luokka 
A103, Puistokatu 16
to 15.45–17.15
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Annika Vuorenmaa, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Jatkamme italian opiskelua inspiroivassa 
ilmapiirissä. Opit ilmaisemaan itseäsi yhä 
varmemmin eriliaisissa käytännön tilanteissa. 
Hyödynnämme monipuolisia työtapoja ja 
materiaaleja myös kirjan ulkopuolelta sekä 
teemme runsaasti suullisia harjoituksia. Kurssi 
sopii myös joskus opinnot keskeyttäneille 
tai kertausta kaipaaville. Kirja: In Piazza 1 
kpl:sta 18. Taitotaso A2.

Japani
129801 Japanin alkeet

Puistokadun koulu, luokka 
A103, Puistokatu 16
ti 18.45–20.15
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Reika Vesala
Kurssimaksu 56,00 €

Aloitamme japanin opiskelun ihan alusta. 
Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että kieltä 
jonkin verran opiskelleille, mutta kertausta 
tarvitseville. Tutustumme oppitunneilla hira-
ganaan, katakanaan ja kanjiin. Kieliopin 
yhteydessä kulttuurikin tulee tutuksi. Kurssilla 
käytämme länsimaisia kirjaimia, ja opetus-
kielenä on suomi. Oppikirjana Michi (Otava) 
alusta. Taitotaso A1. Huom! Ei opetusta 
8.10., 12.11. ja 17.3.

129802 Japania eteenpäin

Puistokadun koulu, luokka 
A103, Puistokatu 16
ti 17.00–18.30
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Reika Vesala
Kurssimaksu 56,00 €

Kurssi sopii japania noin vuoden opiskelleille. 
Harjoittelemme hiraganan, katakanan ja kanjin 
käyttämistä edelleen ja tutustumme kulttuuriin. 
Käytämme apuna länsimaisia kirjaimia. Opetus-
kielenä on suomi. Aloitamme Michi-2-oppikirjan 
alusta. Taitotaso A2. Huom! Ei opetusta 8.10., 
12.11. ja 17.3.

Venäjä
120601 Venäjä 5

Puistokadun koulu, luokka 
A103, Puistokatu 16
ke 17.30–19.00
18.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Tarja Kiviniemi, HuK
Kurssimaksu 46,00 €

Kurssi sopii venäjää jonkin verran jo osaaville. 
Tavoitteena on oppia puhumaan, ymmärtä-
mään, kirjoittamaan ja sujuvasti lukemaan 
venäjää, jotta selviää arkielämän monenlaisista 
tilanteista. Käydään läpi kieliopin perusasioita. 
Tutustutaan monipuolisesti venäläiseen arki-
elämään ja kulttuuriin, mm. musiikkiin, kirjal-
lisuuteen, taiteeseen ja venäläisiin tapoihin. 
Oppikirjana Kafe Piter 1 ja 2. Taitotaso A1–2. 
Huom! Aloituspäivä 18.9.

120602 Venäjää keskiviikkoillan ratoksi

Puistokadun koulu, luokka 
A103, Puistokatu 16
ke 19.15–20.45
18.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Tarja Kiviniemi, HuK
Kurssimaksu 46,00 €

Kurssi sopii venäjää pitkään harrastaneille. 
Tavoitteena on oppia puhumaan, ymmärtä-
mään, kirjoittamaan ja lukemaan venäjää, jotta 
selviää arkielämän monenlaisista tilanteista. 
Harjoitellaan kielen ääntämistä ja lukemista, 
monipuolisten tekstien kuullun ja luetun ymmär-
tämistä ja kerrataan kielioppia. Opetellaan 
selviämään vaativistakin tilanteista ja kertomaan 
ja kirjoittamaan niistä venäjän kielellä. Tutustu-
taan monipuolisesti venäläiseen kulttuuriin, mm. 
kirjallisuuteen, historiaan, musiikkiin ja ruoka-
kulttuuriin. Taitotaso B2. Huom! Aloituspäivä 
18.9.

Viro
129811 Viron peruskurssi

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
ma 17.00–18.30
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Marika Mägi, FM
Kurssimaksu 56,00 €
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Oletko kiinnostunut viron kielestä, virolai-
sista sekä Virosta? Opintoryhmä sopii sekä 
perustiedot hallitseville että vasta-alkajille. 
Opetuksessa otetaan huomioon osallistujien 
osaamistaso ja toiveet. Käsittelemme oppi-
kirjan teemoja, tutustumme maan kulttuuriin, 
tapakulttuuriin ja historiaan. Kurssin päätyttyä 
on mahdollisuus yhteiseen omakustanteiseen 
tutustumismatkaan Viroon. Oppikirja: Silva 
Tomingas Saame tuttavaks! (TEA kirjastus) 
jatketaan + opettajan materiaali. Taitotaso 
A1.

129812 Viron jatkokurssi

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
ma 18.30–20.00
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Marika Mägi, FM
Kurssimaksu 56,00 €

Opintoryhmä on tarkoitettu sinulle, joka olet 
jo kosketuksessa viron kieleen, virolaisiin 
sekä Viroon. Tutustumme lähemmin maan 
kansaan, kieleen, kulttuuriin sekä luontoon 
ja historiaan. Syvennämme osaamista 
sekä opimme lisää kielioppia, sanastoa ja 
puhekieltä. Opetuksessa otetaan huomioon 
osallistujien osaamistaso ja toiveet. Kurssin 
päätyttyä on mahdollisuus yhteiseen omakus-
tanteiseen Viron tutustumismatkaan. Oppi-
kirja: Renate Pajusalu Meie keelesild. Viron 
kielen oppikirja (2017) jatketaan + opettajan 
materiaali. Taitotaso A2.

Muut kielet
120401 Saksan jatkokurssi 3

Puistokadun koulu, luokka 
B103, Puistokatu 16
ti 17.30–19.00
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Jukka Heikkinen
Kurssimaksu 46,00 €

Saksan jatkokurssi noin 2–3 vuotta opistossa 
saksaa opiskelleille tai muualla alkeistaidot 
hankkineille. Käsittelemme arkipäiväisiä 
aiheita ja tilanteita, joita voi tulla vastaan 
esimerkiksi matkustaessa. Myös tavallinen 
arkielämä ja siihen liittyvät aiheet ja sa-
nastot ovat keskeisessä asemassa. Lisäksi 
keskustelemme itselle läheisistä asioista sekä 

tutustumme lähemmin Saksaan sekä muihin 
saksankielisiin maihin. Etenemme rauhallises-
sa tahdissa, silti joka oppitunti jotain uutta 
oppien. Herzlich willkommen! Tule rohkeasti 
mukaan! Oppikirja: Hallo 2. Kirjaan liittyy 
myös verkkoharjoituksia, katso www.hallo.fi. 
Taitotaso A2. Ei netti-ilmoittautumista.

129821 Puhhelaako tu kaalengo tsimb – puhutko 
romanikieltä?

Loimaan Vapaakirkko, 
Väinämöisenkatu 10
ke 12.30–14.00
25.9.2019–20.11.2019

Rauha Friman

Tutustumme romanikieleen ja opiskelemme 
käytännönläheisesti sen alkeita. Opintoryhmään 
voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet 
ikään ja asuinkuntaan katsomatta. Kurssi 
toteutetaan yhteistyössä Romanien tie 
koulutukseen -yhdistyksen kanssa. Lisätietoja 
saat opiston toimistosta tai yhdistykseltä 
(seija.stenroth@gmail.com). Ilmoittautumiset 
12.9. mennessä: www.opistopalvelut.fi/loimaa 
tai puh. 02 761 1261 (klo 9–15). Taitotaso 
A1. Kurssi on osallistujille maksuton 
(opintoseteliavustus).
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Tanssi
110501 Salonkitanssi

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
liikuntasali, Opintie 2
to 19.00–20.30
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Markku Siltanen
Kurssimaksu 56,00 €

Tanssitaan salonki- ja seuratansseja, mm. 
Kapteenin tanssi elokuvasta Soud of Music. 
Vauhdikas Romany polka.

110502 Kansantanssi

Kauhanojan koulu, liikuntasali, 
Vanha Hämeentie 240
ti 17.00–18.30
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Hilkka Takala
Kurssimaksu 46,00 €

Tanssitaan suomalaisia ja pohjoismaisia kan-
santansseja sekä lisäksi vanhoja tansseja. Useat 
tanssit ovat kävelypohjaisia, joten ne sopivat 
kaiken ikäisille. Opetellaan myös jenkan ja 
polkan askeleet.

110503 Rivitanssi

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
to 16.45–17.45
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Anu Vilander
Kurssimaksu 40,00 €

Rivitanssi on hauska ja vauhdikas tanssilaji, joka 
sopii kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. 
Et tarvitse paria etkä välttämättä aikaisempaa 
tanssikokemusta. Tunnilla tanssitaan vaihtelevan 
musiikin tahdissa. Osallistua voit jumppavaat-
teissa tai vaikka farkuissa, ja kengiksi sopivat 
jumppatossut tai tanssikengät.

Tanssiliikunta
830111 Lavis-lavatanssijumppa®

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
to 18.30–19.15
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Ella Liimatainen
Kurssimaksu 30,00 €

Lavis-lavatanssijumppa® on hauska, helppo ja 
hikinen liikuntamuoto, joka perustuu tanssiaske-
leiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssi-
taan yksin, joten ei ole vaaraa, että kukaan 
talloo varpaille. Askeleet ja koreografiat ovat 
niin helppoja, että mukaan pääsee tottumatto-
mampikin tanssija. Varusteiksi sopii joustava asu 
ja sisätossut tai tanssilenkkarit.

830112 Kuntotanssi (Sweatdance) – Loimaa

Opistojen tanssisali,  
Satakunnantie 16
ke 15.00–15.45
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Ulla Leino
Kurssimaksu 28,00 €

Sweatdance on vauhdikas ryhmäliikuntatunti, 
joka nostaa hien pintaan ja sykkeet koholle. 
Ohjelma koostuu helpoista, erilaisiin musiikki-
tyyleihin tehdyistä askelsarjoista, joihin anne-
taan myös hypytön vaihtoehto. Sopii kaikille 
tanssiliikunnasta kiinnostuneille ikään, kuntoon 
ja sukupuoleen katsomatta. Laita päällesi 
joustava asu, jalkoihin sisä-/tanssitossut ja ota 
mukaasi hikipyyhe sekä vesipullo.

830113 Kuntotanssi (Sweatdance) – Alastaro

Alastaro-halli, Vahvalantie 4
ma 15.45–16.45
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Ulla Leino
Kurssimaksu 35,00 €

Sisältö: katso kurssi 830112. Huom! Ei kokoon-
tumisia 7.10. ja 14.10.
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830114 XXL-Dance®

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
to 18.00–19.00
12.9.2019–28.11.2019

Pauliina Withanage
Kurssimaksu 28,00 €

XXL-Dance® on liikuntamuoto niille, joiden BMI 
on 30 tai yli ja jotka haluavat tanssia ilman 
”pakko liikkua” -fiilistä ja ryppyä otsassa. Se on 
matalan kynnyksen liikuntaa, joka sopii monille. 
Mitään ei tarvitse osata valmiiksi ja tekemisestä 
nauttiminen on tunnin pääasia. Ominaista on 
hauskanpito, irrottelu ja heittäytyminen, mutta 
samalla myös uuden opettelu, itsensä haasta-
minen ja itsensä ylittäminen. XXL-Dance® -tunti 
pitää sisällään lämmittelyn, koreografiallisia bii-
sejä, itseilmaisua tanssien sekä jäähdyttelyn ja 
lyhyen venyttelyn. Ei pyritä painonpudotukseen, 
vaan liikkumisesta, musiikista ja omasta kehosta 
nauttimiseen. Ei myöskään lasketa kalorikulu-
tusta, vertailla tai arvostella, vaan fiilistellään, 
kannustetaan ja iloitaan onnistumisista.

Kuntoliikunta
830121 Tehojuoksutreenit

Kaupungin urheilukeskus, 
voimailu–/kuntosalin aula
ti 18.00–19.00
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Markus Salo
Kurssimaksu 23,00 €

Kurssilla tehdään monipuolisia, tehokkaita 
juoksuharjoituksia. Ohjelmassa on mm. mäki-, 
polku-porrasjuoksua sekä erilaisia vetoharjoituk-
sia vaihtelevilla juoksualustoilla. Kokoontumiset 
parittomilla viikoilla ja lisäksi 26.11.

830122 Kahvakuula

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
to 19.30–20.15
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Ella Liimatainen
Kurssimaksu 28,00 €

Kukin tunti koostuu koko kehon toiminnallisista, 
eri lihasryhmiä harjoittavista lihasvoima- sekä 
sykeharjoituksista, joissa käytetään sekä kahva-
kuulaa että oman kehon painoa. Jokainen voi 
edetä oman kuntonsa mukaan. Sopii niin naisil-
le, miehille, aloittelijoille kuin aikaisemmin lajia 

harrastaneillekin. Ota mukaan jumppa-alusta, 
juomapullo sekä oma kahvakuula (aloittelijat: 
naiset n. 6 kg, miehet n. 10 kg).

830123 Kuntoliikunta – Hirvikoski

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
liikuntasali, Opintie 2
ma 19.00–20.00
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Tiina Karvonen
Kurssimaksu 40,00 €

Kaikenikäisille ja -kuntoisille henkilöille! Tunti 
koostuu alkulämmittelystä, peruslihaskuntoliik-
keistä ja/tai sykettä nostattavista liikkeistä ja 
venyttelystä/rentoutuksesta. Lihaskuntoliikkeiden 
tehostamiseksi voidaan käyttää välineinä 
esim. keppejä tai käsipainoja. Mahdollisista 
tarvittavista omista liikuntavälineistä sovitaan 
ohjaajan kanssa kurssin aikana. Ota mukaan 
jumppa-alusta, juomapullo ja hikipyyhe.

830124 Kuntoliikunta – Kauhanoja

Kauhanojan koulu, liikuntasali, 
Vanha Hämeentie 240
to 18.00–19.00
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Johanna Kujala
Kurssimaksu 40,00 €

Tehokasta ja monipuolista kuntoliikuntaa koko 
keholle. Ryhmässä liikuntaa iloisella ja rennolla 
mielellä oman kunnon ja taitotason mukaan. 
Tunnilla tehdään helppoja askelsarjoja, jotka 
sisältävät hyppyjä. Osallistuja saa valita 
itselleen sopivan liikkeen, jolloin esim. hyppyjä 
ei tarvitse tehdä. Mukaan tarvitset juomapullon, 
hikipyyhkeen sekä jumppatossut.

830125 Kuntoliikunta – Haara

Pääskynpesä, Metsämaantie 69
ke 17.30–18.30
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Marja Mäkelä
Kurssimaksu 40,00 €

Kaikille sopivaa kunnonkohotusta monipuolises-
ta liikunnasta iloiten. Harjoituksissa ei hypitä 
eikä tehdä vaikeita askelsarjoja. Keskitytään 
tasapainon, ryhdin ja kehon hallinnan paran-
tamiseen, joka tapahtuu ensisijaisesti keskivar-
talon lihaksia vahvistaen, nivelten liikeradoista 
huolehtien ja tietenkin venytellen. Välineinä 
voidaan käyttää käsipainoja, kahvakuulia, 
jumppakeppejä, kuminauhoja, palloja tai 

tuoleja. Ota mukaan liikunta-alusta, juomapullo 
ja pieni hikipyyhe.

830126 Kuntoliikunta – Metsämaa

Kalliohovin liikuntahalli, 
Metsämaantie 618
ke 19.00–20.00
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Marja Mäkelä
Kurssimaksu 40,00 €

Sisältö: katso kurssi 830125

830127 Kuntoliikunta – Mellilä

Mellilän palloiluhalli, Melliläntie 
65
ma 18.15–19.15
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Marja Mäkelä
Kurssimaksu 40,00 €

Monipuolista kuntoliikuntaa koko keholle. 
Liikuntamuoto voi vaihdella, ja välillä tehdään 
myös kuntopiirimäistä harjoitetta käsipainoilla, 
kahvakuulilla, kuminauhoilla, jumppakepeillä, 
palloilla sekä oman kehon painolla. Luvassa on 
mielen virkistystä ja liikunnan riemua musiikin 
tahtiin. Sopii sekä miehille että naisille. Ota 
mukaan liikunta-alusta, juomapullo ja pieni 
hikipyyhe.

830128 Toiminnallinen kiertoharjoittelu – Virttaa

Virttaan koulu, liikuntasali, 
Virttaanraitti 113
ma 18.30–19.30
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Ella Liimatainen
Kurssimaksu 40,00 €

Kiertoharjoittelussa vuorottelevat lihaskunto- ja 
aerobiset harjoitukset tehokkailla apuvälineillä 
ja ilman. Alussa lämmittely, lopuksi venyttelyt. 
Tehokas kunnonkohottaja. Soveltuu kaikenikäisil-
le, kuntoilijasta urheilijaan, miehille ja naisille. 
Ota mukaan jumppapatja, juomapullo ja pieni 
hikipyyhe.

830129 Senioriitta

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
ke 16.00–16.45
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Ulla Leino
Kurssimaksu 20,00 €

Ryhmä tarkoitettu 60+ naisille. Ohjelma 
sisältää monipuolista, rentouttavaa ja hauskaa 
yhdessäoloa liikunnan merkeissä. Tunneilla on 
luvassa ikääntyville suunniteltua liikuntaa, jossa 
parannetaan ja ylläpidetään elämänlaatua, 
vireyttä ja fyysistä toimintakykyä. Lihasvoima, 
notkeus, kestävyys ja hapenottokyky paranevat. 
Tasapaino säilyy ja näin ehkäistään kaatumisia. 
Myös mieliala nousee ja virkistyy! Ota mukaan 
jumppa-alusta, vesipullo ja hikipyyhe. (Kurssi-
maksu alennettu, opintoseteliavustus.)

830130 Varttuneiden liikunta – Hirvikoski

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
liikuntasali, Opintie 2
ma 18.00–18.45
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Tiina Karvonen
Kurssimaksu 20,00 €

Monipuolisia liikuntaharjoitteita varttuneille 
rennolla ja iloisella mielellä. Harjoitteissa keski-
tytään voiman, tasapainon ja ryhdin ylläpitämi-
seen ja parantamiseen. Liikkeitä tehdään tuolilla 
istuen tai seisten eli ryhmä sopii jokaiselle, sekä 
naisille että miehille. (Kurssimaksu alennettu, 
opintoseteliavustus.)

830131 Varttuneiden liikunta – Mellilä

Mellilän palloiluhalli, Melliläntie 
65
ma 17.15–18.00
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Marja Mäkelä
Kurssimaksu 20,00 €

Monipuolisia liikuntaharjoitteita varttuneille 
rennolla ja iloisella mielellä. Harjoitteissa 
keskitytään voiman, tasapainon ja ryhdin 
ylläpitämiseen ja parantamiseen. Sopii sekä 
naisille että miehille. (Kurssimaksu alennettu, 
opintoseteliavustus.)

830132 Varttuneiden liikunta – Alastaro

Alastaro-halli, Vahvalantie 4
ma 15.00–15.45
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Ulla Leino
Kurssimaksu 20,00 €

Sisältö: katso kurssi 830131. Huom! Ei kokoon-
tumisia 7.10. ja 14.10.
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Kehonhuolto ja terveysliikunta
830141 Kehonhuolto

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
to 15.30–16.30
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Anu Vilander
Kurssimaksu 40,00 €

Tavoitteena rento ja ryhdikäs keho, joka liikkuu 
ilman jumeja mahdollisimman kivuttomasti. 
Tehdään erilaisia harjoitteita lihastasapainon, 
kehonhallinnan ja -tuntemuksen edistämiseksi 
ilman repivää rääkkiä. Turvallista, selkeää ja 
monipuolista toiminnallista treeniä kehoa kuun-
nellen. Saat hyvän mielen ja liikkuvan kehon! 
Sopii esim. selkäongelmista jo kärsiville sekä 
kaikille kehon ongelmien ehkäisystä kiinnostu-
neille. Ota mukaan jumppa-alusta.

830142 FasciaMethod

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
ma 17.30–18.30
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–30.3.2020

Marika Lätti
Kurssimaksu 35,00 €

FasciaMethod on kehonhuoltomenetelmä, jossa 
yhdistyvät myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu, 
dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille, 
liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla. 
Tämä harjoittelu soveltuu kaikille, jotka haluavat 
parantaa suorituskykyään tehokkaasti ja edistää 
hyvinvointiaan. Liikkeet tehdään rauhallisesti 
hengityksen tahdissa, jotta keho pystyy vastaan-
ottamaan halutut vaikutukset lihastoimintaketjui-
hin ja hermostoon. Ota mukaan liikunta-alusta. 
Huom! Ei opetusta 23.9.

830143 Pilates, alkeet

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
ke 17.45–18.45
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Sirpa Suikkanen
Kurssimaksu 40,00 €

Kehonhallintamenetelmä, jonka tavoitteena on 
kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja 
ryhtiä vahvistamalla kehon keskialuetta ja syviä 
tukilihaksia. Ota mukaan liikunta-alusta.

830144 Pilates, jatko

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
ke 19.00–20.00
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Sirpa Suikkanen
Kurssimaksu 40,00 €

Kehonhallintamenetelmä, jonka tavoitteena on 
kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja 
ryhtiä vahvistamalla kehon keskialuetta ja syviä 
tukilihaksia. Ryhmä tarkoitettu pilatesta jo aiem-
min harrastaneille. Ota mukaan liikunta-alusta.

830145 Asahi – Loimaa

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
ma 16.15–17.15
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–30.3.2020

Marika Lätti
Kurssimaksu 35,00 €

Terveysliikuntamenetelmä, joka perustuu sekä 
itä- että länsimaisen liikuntaperinteen yhdistä-
miseen. Seisten, hengityksen tahtiin tehtäviä 
pehmeitä, kehoa ja mieltä rentouttavia liikkeitä, 
jotka ylläpitävät kehon liikkuvuutta. Sopii kaikil-
le ikään, sukupuoleen ja kuntoon katsomatta. 
Huom! Ei opetusta 23.9.

830146 Asahi – Hirvikoski

Hirvihovin liikuntahalli, 
tatamitila, Kuusitie 1
ke 10.00–11.00
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–1.4.2020

Marika Lätti
Kurssimaksu 35,00 €

Terveysliikuntamenetelmä, joka perustuu sekä 
itä- että länsimaisen liikuntaperinteen yhdistä-
miseen. Seisten, hengityksen tahtiin tehtäviä 
pehmeitä, kehoa ja mieltä rentouttavia liikkeitä, 
jotka ylläpitävät kehon liikkuvuutta. Sopii kaikil-
le ikään, sukupuoleen ja kuntoon katsomatta. 
Huom! Ei opetusta 25.9.

830147 Asahi – Alastaro

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
to 11.00–12.00
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Marika Lätti
Kurssimaksu 35,00 €

Terveysliikuntamenetelmä, joka perustuu sekä 
itä- että länsimaisen liikuntaperinteen yhdistä-

miseen. Seisten, hengityksen tahtiin tehtäviä 
pehmeitä, kehoa ja mieltä rentouttavia liikkeitä, 
jotka ylläpitävät kehon liikkuvuutta. Sopii kaikil-
le ikään, sukupuoleen ja kuntoon katsomatta. 
Huom! Ei opetusta 26.9.

Jooga
830150 Aamujooga – Hirvikoski

Hirvihovin liikuntahalli, 
tatamitila, Kuusitie 1
ke 07.00–07.45
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Teija Raitanen
Kurssimaksu 28,00 €

Virkistävä aamujooga antaa voimia päivään! 
Lempeät, mutta vahvistavat harjoitukset sopi-
vat kaikille, myös aloittelijoille. Ota mukaan 
jooga-alusta.

830151 Aamujooga – Loimaa, syksy

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
to 07.00–07.45
12.9.2019–28.11.2019

Terhi Ryösä
Kurssimaksu 18,00 €

Sisältö: katso kurssi 830150

830152 Aamujooga – Loimaa, kevät

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
to 07.00–07.45
9.1.2020–2.4.2020

Terhi Ryösä
Kurssimaksu 18,00 €

Sisältö: katso kurssi 830150

830153 Aamupäiväjooga – Hirvikoski

Hirvihovin liikuntahalli, 
tatamitila, Kuusitie 1
ti 10.00–11.30
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Maarit Vainio
Kurssimaksu 56,00 €

Rentouttavaa ja virkistävää asanatyöskentelyä, 
joka sopii kaikille. Ota mukaan jooga-alusta.

830154 Aamupäiväjooga – Loimaa

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
to 09.00–10.30
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Terhi Ryösä
Kurssimaksu 46,00 €

Lujanlempeä hathajooga sopii jokaiselle. Lem-
peät venytykset tekevät kehon joustavammaksi. 
Vahvistavat harjoitukset tuovat voimaa ilman 
kovaa ponnistelua. Tasapainoharjoitukset kehit-
tävät keskittymiskykyä. Rentoutumisharjoitukset 
parantavat hengityksen laatua sekä rauhoittavat 
mieltä ja kehoa. Jooga on kilpailusta vapaa 
laji, jossa ei tarvita notkeutta tai voimaa, eikä 
kukaan voi olla toista parempi. Joogassa ei 
pyritä suorittamiseen, vaan annetaan harjoituk-
sen tapahtua. Ota mukaan jooga-alusta.

830155 Joogan alkeet – Loimaa

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
ke 19.45–21.15
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Tarja Martti
Kurssimaksu 46,00 €

Sisältö: katso kurssi 830154

830156 Joogan jatko – Loimaa

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
ke 18.15–19.45
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Tarja Martti
Kurssimaksu 46,00 €

Joogaa perusteet hallitseville. Ota mukaan 
jooga-alusta.

830157 Jooga – Mellilä

Mellilän palloiluhalli,  
Melliläntie 65
ti 17.00–18.30
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Ritva Lohiluoto
Kurssimaksu 46,00 €

Joogaa, joka sopii kaiken ikäisille ja -kuntoisille 
henkilöille, jotka tavoittelevat mielen tyyneyttä, 
levollisuutta ja rauhaa itseensä ja ympäröivään 
maailmaan. Tunneilla muotoilemme kehon 
harjoituksia itselle sopiviksi ja liitämme ne 
syvähengitykseen. Ota mukaan jooga-alusta ja 
joustavat, lämpimät vaatteet.
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830158 Joogaa miehille

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
ti 17.30–19.00
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Maarit Vainio
Kurssimaksu 56,00 €

Miesten joogaryhmässä keskitytään suori-
tuspaineista vapaaseen asanatyöskentelyyn 
tavoitteena rentoutuminen, joustavampi keho 
ja mieli sekä tietoisempi hengitys. Ota mukaan 
jooga-alusta.

830159 Voimajooga

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
to 16.30–17.30
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Terhi Ryösä
Kurssimaksu 40,00 €

Lihaskuntoa ja liikkuvuutta parantavia vahvoja 
joogaharjoituksia. Ota mukaan jooga-alusta ja 
juomapullo.

830160 Yinjooga

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
su 12.00–14.30
15.9.2019–1.12.2019
26.1.2020–29.3.2020

Marianne Mäntymäki
Kurssimaksu 38,00 €

Syvärentouttava yinjoogatyöpajasarja, jossa 
syvennymme hieman yinjoogan taustalla ole-
vaan meridiaanioppiin sekä muihin osallistujien 
mahdollisesti toivomiin teemoihin harjoituksessa. 
Yinjooga on kaikille sopiva rentouttava laji. Pit-
käkestoisilla venytyksillä pyritään vaikuttamaan 
syvälle sidekudoksiin ja nivelsiteisiin. Harjoituk-
sessa käytetään apuvälineitä (mm. bolstereita 
eli joogatyynyjä, vöitä sekä joogatiiliä). Näiden 
avulla on helpompi rentoutua eri asennoissa 
ja viipyä niissä pidempään. Opettajalta saat 
apuvälineet tarvittaessa lainaksi ja opastusta 
niiden käytössä. Mukavat lämpimät vaatteet 
päälle, jooga-alusta ja viltti mukaan. Kokoontu-
miset 15.9, 13.10, 3.11, 1.12, 26.1, 2.2, 1.3 
ja 29.3.

830161 Tutustu kundaliinijoogaan, syksy

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
la 14.00–18.00
14.9.2019–14.9.2019

Marianne Mäntymäki
Kurssimaksu 20,00 €

Kundaliinijooga on energisoivaa, dynaamista 
ja meditatiivista joogaa, jota kutsutaan myös 
tietoisuuden joogaksi. Harjoitukset lisäävät 
notkeutta, lihaskestävyyttä ja elämäniloa. 
Kurssilla tutustumme kundaliinijoogaan vuoden-
aikaan sopivalla harjoituksella. Teemme erilaisia 
hengitysharjoituksia ja mantralaulamme ääneen 
tai hiljaa mielessä. Jooga-alusta, viltti ja vesipul-
lo mukaan. Koska myös istumme paljon, pieni 
tyyny mukana on hyvä apu. Sopii kaikille.

830162 Tutustu kundaliinijoogaan, kevät

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
la 14.00–18.00
28.3.2020–28.3.2020

Marianne Mäntymäki
Kurssimaksu 20,00 €

Sisältö: katso kurssi 830161

830163 Luontojoogaa ja kävelymeditaatiota 
Porsaanharjulla

la 10.00–15.00
21.9.2019

Maarit Vainio
Kurssimaksu 15,00 €

Tehdään Harjureitin eli ”pikkulapin” maisemiin 
luontoretki, johon yhdistetään joogaharjoitus 
luonnossa sekä tietoisen kävelemisen harjoitus. 
Yksinkertaiset menetelmät voivat avartaa 
kokemusta luonnosta ja rentouttaa syvälli-
sesti. Mukaan omat eväät, jotka nautimme 
Porsaanharjun näköalalaavulla. Joogamattoa 
ei tarvita. Yhteislähtö omin sekä kimppakyy-
dein klo 10 Hirvikosken kunnantalon pihalta 
(Kanta-Loimaantie 7), josta suuntaamme retken 
lähtöpisteeseen, Kantolaavulle (Säkyläntie 717). 
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan tekstiviestillä noin 
viikkoa ennen retkeä.

830164 Ilmajoogan alkeet 

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
to 19.30–21.00
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Terhi Ryösä
Kurssimaksu 66,00 €

= Aktiivikortti ei käy maksuksi

Ilmajoogassa yhdistetään perinteinen lattialla 
tehtävä joogaharjoitus katosta riippuvaan 
ilmajoogaliinaan. Osa harjoituksesta tehdään 
tuettuna liinan avulla ja osa kokonaan ilmassa 
liinan kannattelemana. Erityisesti ylösalaisten 
asanoiden tekeminen helpottuu, sillä selkäran-
gan ja niskan alueelle ei kohdistu painetta. 
Rentoutumisharjoituksissa nautitaan leijumisesta 
liinan sisällä, kuin suuressa riippumatossa. 
Ilmajooga lisää rangan liikkuvuutta, poistaa 
kehon kireyksiä ja vapauttaa niska-hartiaseudun 
jännitteitä. Myös kehonhallinta ja ryhti para-
nevat keskivartalon tukilihasten vahvistumisen 
myötä. Varusteet: kainalot ja polvitaipeet 
peittävät, ihonmyötäiset ja joustavat vaatteet 
sekä luistamaton joogamatto.

830165 Ilmajoogan jatko 

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
to 17.45–19.15
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Terhi Ryösä
Kurssimaksu 66,00 €

Ilmajoogaa alkeet hallitseville. Varusteet: kai-
nalot ja polvitaipeet peittävät, ihonmyötäiset ja 
joustavat vaatteet sekä luistamaton joogamatto.

830166 Ilmajooga, lempeä 

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
ti 19.00–20.30
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Teija Raitanen
Kurssimaksu 66,00 €

Rauhallista ilmajoogaa, jossa tehdään lempeitä 
asanoita kehoa huoltaen, kireyksiä poistaen ja 
kehonhallintaa kehittäen. Helppoja inversioita 
(asentoja, joissa ollaan ylösalaisin) ilmassa 
liinan kannattelemana. Harjoitukseen virittäy-
tyminen ja loppurentoutuminen liinan sisällä. 
Ryhmä sopii sekä aloittelijoille että ilmajoogan 
perusteet hallitseville. Varusteet: kainalot ja 
polvitaipeet peittävät, ihonmyötäiset ja joustavat 
vaatteet sekä luistamaton joogamatto.

830167 Ilmajooga, dynaaminen 

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
ti 17.15–18.45
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Teija Raitanen
Kurssimaksu 66,00 €

Vahvistavaa ilmajoogaa, jossa haastetaan 
oman kehon rajoja – kuitenkin lempeästi. Tasa-
painoa, kehonhallintaa ja erityisesti keskivarta-
lon lihaksia kehittäviä, vahvempia asanoita ja 
liikesarjoja. Haastavampia inversioita (asentoja, 
joissa ollaan ylösalaisin) ilmassa liinan kan-
nattelemana. Harjoitukseen virittäytyminen ja 
loppurentoutuminen liinan sisällä. Ryhmä sopii 
sekä aloittelijoille että ilmajoogan perusteet 
hallitseville. Varusteet: kainalot ja polvitaipeet 
peittävät, ihonmyötäiset ja joustavat vaatteet 
sekä luistamaton joogamatto.

HYVINVOINTI
830201 Alexander-tekniikkaa arkeen!

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
la–su 10.30–16.00
5.10.2019–6.10.2019

Turo Vuorenpuro
Kurssimaksu 28,00 €

Kärsitkö niska- ja hartiakivuista, selkäkivuista 
tai stressioireista? Rasittaako istumatyö? 
Tuntuuko liikkuminen vaikealta ja raskaalta? 
Tule tutkimaan oman keho-mielesi toimintaa, 
ymmärrä sen ilmentämien oireiden syyt 

ja löydä parempi toimintakyky arjessa 
Alexander-tekniikan avulla! Lisätietoa kurssista: 
www.opistopalvelut.fi/loimaa.

830202 Keho liikkeessä – liike kehossa

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
la 10.00–14.00
18.1.2020–14.3.2020

Ulla Leino
Kurssimaksu 28,00 €

= Aktiivikortti ei käy maksuksi
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Terapeuttisen tanssin kurssi, jonka aikana 
paneudutaan kehon ja mielen sekä ympäristön 
keskinäiseen vuorovaikutukseen. Toimii erittäin 
hyvin itsen tutkimisen välineenä. Teemana 
kurssilla on ’minä suhteessa ympäristööni’. 
Työskentely tapahtuu joko avojaloin tai 
sukkasillaan. Päälle joustavat, itselle mieluisat 
vaatteet. Päivän puolivälissä pidetään tunnin 
lounastauko. Kokoontumiset parittomilla 
viikoilla.

830203 Äänenkäytön perusteet ja rentoutus

Opistojen tanssisali, Satakun-
nantie 16
to 18.00–19.30
27.2.2020–26.3.2020

Merikerttu Mutala
Kurssimaksu 18,00 €

Kurssilla harjoitellaan äänenkäytölle hyödyllisiä 
hengitystekniikoita ja perusharjoituksia rauhalli-
sessa tahdissa. Kehon ja mielen rentouttaminen ja 
yhteistyö ovat olennainen osa tunteja. Käsittelem-
me jännitystä ja etsimme syitä jännittämiseen sekä 
sen hallintaan. Keskustelemme myös asioista, jotka 
estävät ääntä toimimasta sille luonnollisella tavalla. 
Sopii kaikille äänestä kiinnostuneille.

830204 Kulhorentoutus

Tiibetin taiteen keskus, 
Auvaistentie 400
pe 18.00–20.15
la 10.00–13.00
4.10.2019–5.10.2019

Maarit Vainio
Kurssimaksu 20,00 €

Itämaiset, soivat kulhot resonoivat ihmiske-
hon-mielen-kokonaisuudessa tuottaen harmoni-
aa. Kulhoja käytetään perinteisesti meditaation 
alku- ja loppuäänenä. Tällä kurssilla ohjataan 
perusteellisia rentoutumisia kulhoja hyödyntäen. 
Kurssilla esitellään itämaista perinnettä, jolla 
on jo tuhansia vuosia ollut tietoa syvällisen 
rauhan saavuttamiseksi. Kurssilla ohjataan myös 
jooga-asanoita. Ota mukaan joogamatto ja 
päälle jooga-asusteet.

830205 Rumpuryhmä

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
pe 18.00–19.30
4.10.2019–29.11.2019
31.1.2020–27.3.2020

Heli Karjula
Kurssimaksu 18,00 €

Tule mukaan kokemaan luovaa rummuttelua ja 
rentoutumaan rumpua hyödyntäen. Ota mukaan 

makuualusta, lämmin huopa sekä oma (lapin/
shamaani)rumpu, jos mahdollista. Voit toki 
osallistua myös ilman rumpua. Opettelemme 
yhdessä rummutusta, jonka tavoitteena on 
rentoutua ja päästä yhteyteen itsen kanssa 
sekä mahdollisesti käsitellä näin esim. erilaisia 
sisäisiä lukkoja. Ensimmäisellä kerralla käydään 
läpi ja sovitaan tarkemmin kurssin sisältö. Kurssi 
ei sovellu mielenterveysongelmista kärsiville. 
Kokoontumiset: 4.10., 1.11., 29.11., 31.1., 
28.2. ja 27.3.

830206 Aarrekarttaa ja sielunmaisemaa tutkimassa

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
pe 18.00–20.15
27.9.2019–22.11.2019
17.1.2020–13.3.2020

Heli Karjula
Kurssimaksu 23,00 €

Tule tekemään mielenkiintoista matkaa itseesi 
aarrekarttasi opastamana! Opettelemme 
tekemään sekä aarrekartan että sielunmaiseman 
ja ymmärtämään näiden kahden eron. Kauden 
aikana teemme useamman version molemmista 
ja seuraamme kuinka asiat ovat lähteneet 
toteutumaan. Seurannan vuoksi tapaamme 
kerran kuukaudessa. Saatamme käyttää apuna 
myös rentoutusharjoituksia, jotta pääsemme 
syvemmälle omaan mieleemme ja saamme 
mahdollisesti purettua lukkoja sisältämme. 
Työstämme samalla siis myös elämäämme ja 
oloamme. Kurssirungon ja tarvikkeet käymme 
läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla. Tarvitset 
muistiinpanovälineet, mieluisia kuvia itsestäsi 
(voimme tulostaa valokopioita kuvista), A3-kar-
tonkeja, liimaa, sakset, värikyniä ja aikakaus-/
sisustuslehtiä, joissa isoja, värikkäitä kuvia. 
Kokoontumiset: 27.9., 25.10. 22.11., 17.1., 
14.2. ja 13.3.

830207 Luovan toiminnan piiri ikäihmisille

Pääskynpesä, Metsämaantie 69
ke 12.00–13.30
11.9.2019–20.11.2019
15.1.2020–25.3.2020

Laura Kilpiö
Kurssimaksu 20,00 €

Vahvistetaan osallistujien olemassa olevia taito-
ja ja haastetaan kokeilemaan uutta. Pidetään 
yllä fyysistä ja henkistä toimintakykyä, muistia 
ja yhteisöllisyyttä. Tarkempi sisältö sovitaan 
osallistujien toiveiden mukaan. Piiri on avoin 
kaikille! Kokoontumiset parittomilla viikoilla. 
(Kurssimaksu alennettu, opintoseteliavustus.)

LUONTO JA YMPÄRISTÖ
410401 Sieniretki 1

to 17.00–21.00
12.9.2019

Karoliina Kirvelä
Kurssimaksu 20,00 €

Ruokasienten keruuta, tunnistamista/tuntomerk-
kejä, kasvupaikkoja, löydettyjen sienten käsit-
telyä ja käyttömahdollisuuksia. Retkeilijöiden 
toiveiden mukaan myös mahdollisten värjäys-
sienten tunnistusta. Säänmukainen vaatetus. 
Sienikori ja -veitsi sekä omat eväät mukaan. 
Lähtö Kylätalo Kerttulan pihasta (Metsämaantie 
69, Haara).

410402 Sieniretki 2

to 17.00–21.00
19.9.2019

Karoliina Kirvelä
Kurssimaksu 20,00 €

Sisältö: katso kurssi 410401. Lähtö Loimaan 
Taidetalon pihasta (Rantatie 2).

410403 Sieniretki 3 – Sienet korista pannulle

ti 17.00–21.00
17.9.2019

Karoliina Kirvelä
Kurssimaksu 20,00 €

Retki painottuu lajituntemuksen 
vahvistamiseen ja laajentamiseen. 
Tutustumista kerättyjen sienten makuun, eli 
paistetaan sieniä paikan päällä esimerkiksi 
jollakin kodalla tai laavulla. Maistellaan, 
vertaillaan laji kerrallaan ruokasienien 
erilaisia makuvivahteita. Säänmukainen 
vaatetus. Sienikori ja -veitsi sekä omat 
eväät mukaan. Pieni materiaalimaksu (2 €). 
Lähtö Kojontuvan pihasta (Kojonperäntie, 
Kojonkulma).

410404 Matkailupiiri

Pääkirjasto, Elers-huone, 
Kauppalankatu 17
ma 16.30–18.45
9.9.2019–18.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Ulla Kaskiluoto
Kurssimaksu 46,00 €

Kurssilla jutellaan kaikesta matkailuun liittyvästä. 
Suunnitellaan ja toteutetaan vierailuja kotiseu-
dulla ja lähiympäristössä matkailukohteissa ja 
tapahtumissa. Yksi pidempi reissu lukuvuoden 
aikana. Kokoontumiset parittomilla viikoilla.

410405 Rakkaudesta vanhoihin taloihin 

la 12.00–15.00
14.9.2019–26.10.2019

Ulla Kaskiluoto
Kurssimaksu 45,00 €

Kurssilla tutustutaan neljään vanhaan, 1800-lu-
vun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella raken-
nettuun taloon ja niiden historiaan: 14.9. Myl-
lykylä, om. Anna-Liisa ja Heikki Perho, 28.9. 
Mellilän asemapäällikön talo, om. Anna-Liisa ja 
Aimo Rikala, 12.10. Mälläisten Kärki, Alastaro, 
om. Hanna ja Mikko Aarnio, 26.10. Hannes 
Mikkola, Kojonperä. Vaikka talot ovat vanhoja, 
ne sykkivät tätä päivää eri tavoin. Isäntäväki 
kertoo talonsa menneisyydestä ja nykyisyydestä 
ja siitä, miksi talo on heille tärkeä ja rakas. 
Kohteisiin lähdetään kimppakyydein Loimaan 
Taidetalon pihalta (Rantatie 2) klo 11.30. 
Kohteissa omakustanteinen kahvi 3 €.

= Aktiivikortti ei käy maksuksi
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999921 Suunnittele unelmiesi piha

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
kuvataideluokka, Opintie 2
pe 18.00–20.15
13.9.2019–15.11.2019
10.1.2020–3.4.2020

Heli Karjula, maisemasuunn. 
hortonomi
Kurssimaksu 23,00 €

Tule ideoimaan unelmiesi puutarhaa. Saat 
käyttöösi suunnittelutyökaluja, jotka helpottavat 
lähestymään suunnittelua helposti ja maanlä-
heisesti. Tutustumme erilaisiin tyylisuuntiin, joita 
voit kokeilla pihasuunnitelmaasi. Käymme läpi 
erilaisia kasveja, värejä ja materiaaleja, joista 
voit laatia pihaasi sopivan koosteen. Tontin 
pohjakartta mukaan (mielellään 1:100). Tontin 
voi mitata myös itse, johon saat ohjeet tunnilla. 
Mitoitusta ei tarvitse säikähtää, sillä pärjäät 
ilman sitäkin ideoinnissa. Ota mukaan kartonkia 
A3, viivoitin, kyniä, värejä, sakset, liimaa, 
puutarha- ja sisutuslehtiä, joissa on isoja, hyviä 
kuvia. Tarkempi lista ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla, jolloin voimme muokata vielä kurssin 
sisältöä. Kokoontumiset: 13.9., 11.10., 15.11., 
10.1., 6.3. ja 3.4.

999922 Sisustussuunnittelua fengshuin henkeen

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
tekstiilityön luokka, Opintie 2
la 13.00–15.15
21.9.2019–30.11.2019

Heli Karjula, fengshui– ja 
sisustussuunnittelija
Kurssimaksu 35,00 €

Suunnittele uusi ilme kotiisi luovalla ja 
rennolla otteella. Käymme läpi perusidean 
fengshuista, joka on yksi hyödyllinen 
työkalu suunnitellessasi viihtyisää kotia. 
Opettelemme tekemään kodin pohjakuvan. 
Käymme huonetilat läpi aloittaen 
sisääntulosta. Mietimme tilojen käyttöä ja 
tarkoitusta. Teemme huoneista ideakuvia 
sekä pohjakuvaan että lehtikuvilla planssille 
kollaasin muodossa. Kurssin päätteeksi 
sinulla on ideoituna jokainen huone 
kodistasi. Kurssirungon ja tarvikkeet käymme 
läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla. 
Tarvitset muistiinpanovälineet, A3-kokoisia 
kartonkeja, liimaa, sakset, värikyniä ja 
aikakaus-/sisustuslehtiä, joista löydät 
mieluisia kuvia.

KOTITALOUS
Ruuanvalmistus ja 
ravitsemustieto
810201 Satokauden kasvisruokia 
       ja uusia kasvisproteiinin lähteitä

Puistokadun koulu, kotitalous-
luokka B031, Puistokatu 16
to 18.00–21.00
12.9.2019–19.9.2019

Tuulikki Heikkilä,  
diplomiravintoneuvoja
Kurssimaksu 20,00 €

Erilaisilla kasviksilla ja kasvisperäisillä raa-
ka-aineilla vaihtelua ruokavalioon! Tutustumme 
tuttuihin ja vähän vieraampiin kasvipohjaisiin 

raaka-aineisiin ja valmistamme niistä maistiaisia. 
Opettaja kerää raaka-ainemaksun käteisellä 
5–10 €/kerta. Ota essu ja sisäjalkineet mukaan.

810202 Herkutellaan riistalla

Puistokadun koulu, kotitalous-
luokka B031, Puistokatu 16
ti 18.00–21.00
ke 18.00–21.00
29.10.2019–30.10.2019

Tuulikki Heikkilä,  
diplomiravintoneuvoja
Kurssimaksu 20,00 €

Riistahyytelö, merimiespihvit ja riistapiirakka. 
Riistaruokien ystäville kaksi iltaa erilaisten 
riistaruokien merkeissä. Jos sinulla on pakkases-
sa riistaa, voimme käyttää myös sitä. Opettaja 

kerää raaka-ainemaksun 5–10 € käteisellä. Ota 
essu ja sisäjalkineet mukaan.

810203 Ihanaa kotijuustoa!

Puistokadun koulu, kotitalous-
luokka B031, Puistokatu 16
ti 18.00–21.00
19.11.2019

Tuulikki Heikkilä,  
diplomiravintoneuvoja
Kurssimaksu 20,00 €

Kotijuustoilla on monta nimeä, mutta valmistusta-
poja vain kaksi. Tutustumme perinteiseen juoksu-
tinjuustoon ja piimäjuustoon sekä valmistamme 
niitä perinteisellä tavalla modernisti maustaen. 
Opettaja kerää raaka-ainemaksun 5–10 € 
käteisellä. Ota essu ja sisäjalkineet mukaan.

810204 Gluteenitonta ruokaa ja leipää

Puistokadun koulu, kotitalous-
luokka B031, Puistokatu 16
ke–to 18.00–21.00
6.2.2020–12.2.2020,

Tuulikki Heikkilä,  
diplomiravintoneuvoja
Kurssimaksu 20,00 €

Miten valmistan gluteenitonta ruokaa? Tutus-
tumme myös hiivattomaan juureen valmistettuun 
leipään. Opettaja kerää raaka-ainemaksun 
5–10 €/kerta käteisellä. Ota essu ja sisäjalki-
neet mukaan.

810205 Raakakakut, jatkokurssi

Puistokadun koulu, kotitalous-
luokka B031, Puistokatu 16
ti 18.00–21.00
17.3.2020

Tuulikki Heikkilä, diplomiravin-
toneuvoja
Kurssimaksu 20,00 €

Miten raakakakku valmistetaan? Haluatko tu-
tustua raakakakkujen saloihin? Valmistamme ja 
maistelemme erilaisia raakakakkuja. Opettaja 
kerää raaka-ainemaksun 5–10 € käteisellä. Ota 
essu ja sisäjalkineet mukaan.

810206 Vatsaystävällinen ravitsemus -luento  
       ja ruoan valmistus

Puistokadun koulu, kotitalous-
luokka B031, Puistokatu 16
ti 17.30–19.00
3.3.2020–10.3.2020

Tuulikki Heikkilä,  
diplomiravintoneuvoja
Kurssimaksu 20,00 €

Luennolla tutustumme ravitsemukseen, joka 
hoivaa ja hellii vatsaa ja suolistoa. 3.3. klo 
17.30–19.00 luento. 10.3. klo 18.00–21.00 
valmistamme luentoon pohjautuen käytännössä 
monipuolisia ja ravitsevia suolisto- ja vatsa-

ystävällisiä ruokia. Opettaja kerää raaka-aine-
maksun 5–10 €/kerta käteisellä. Ota essu ja 
sisäjalkineet mukaan.

810207 Kokataan yhdessä lasten kanssa

Puistokadun koulu, kotitalous-
luokka B031, Puistokatu 16
ke 18.00–21.00
25.3.2020

Tuulikki Heikkilä,  
diplomiravintoneuvoja
Kurssimaksu 20,00 €

Lapsi-aikuinen kokkausilta, jossa molemmat 
pääsevät valmistamaan ja maistelemaan oikeasti 
ravitsevia herkkuja. Opettaja kerää raaka-aine-
maksun 5–10 € käteisellä. Ota essu ja sisäjalki-
neet mukaan. Ilmoittautuminen aikuisen tiedoilla.

810208 Kokkauskurssi miehille

Puistokadun koulu, kotitalous-
luokka B031, Puistokatu 16
to 18.00–21.00
26.9.2019–28.11.2019

23.1.2020–19.3.2020
Satu Toivonen, kotital.op.
Kurssimaksu 28,00 €

Kurssi on tarkoitettu miehille, jotka ovat kiin-
nostuneita ruoanvalmistuksesta ja leivonnasta. 
Aihepiirit sovitaan yhdessä ensimmäisellä ko-
koontumiskerralla. Kokoontumiset 26.9., 31.10., 
28.11., 23.1.,13.2. ja 19.3. Opettaja kerää 
materiaalimaksun, jonka suuruus on noin 10 €/
kerta. Ota essu, sisäjalkineet sekä rasia mukaan.

810209 Pysyvään painonhallintaan tähtäävä ryhmä

Puistokadun koulu, kotitalous-
luokka B031, Puistokatu 16
ma 18.00–21.00
9.9.2019–18.11.2019

Tuulikki Heikkilä,  
diplomiravintoneuvoja
Kurssimaksu 38,00 €

Haluatko pudottaa painoa pysyvästi? Lähdemme 
liikkeelle luentotyyppisesti ryhmän tarpeet huomi-
oiden. Seuraavilla kerroilla opimme valmistamaan 
terveellisiä painonhallintaruokia ja saamme 
vertaistukea. Ota mukaan essu ja sisäjalkineet. 
Tarvikkeista maksu opettajalle noin 5–10 €/kerta. 
Kokoontumiset parittomilla viikoilla.

810210 Kehitysvammaisten kokkaus- ja  
       leivontapiiri

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
kotitalousluokka 1, Opintie 2
ke 15.15–17.30
2.10.2019–27.11.2019
15.1.2020–11.3.2020

Kyllikki Pajula
Kurssimaksu 88,00 €
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Kokataan ja leivotaan sekä suolaisia että 
makeita leivonnaisia. Kurssi sopii kaikille, 
myös liikuntaesteisille (mahd. henkilökohtainen 
avustaja mukaan). Kurssimaksuun sisältyy 
materiaalimaksu 3 €/kerta. Ota mukaan 
esiliina ja sisäkengät. (Kurssimaksu alennettu, 
opintoseteliavustus.)

Puhtaanapito
810301 Ekologiset pesuaineet

Puistokadun koulu, kotitalous-
luokka B031, Puistokatu 16
ke 18.00–21.00
1.4.2020

Tuulikki Heikkilä,  
diplomiravintoneuvoja
Kurssimaksu 20,00 €

Pyttypallo, siivousliinat ja konetiskitabletit – 
ekologisten pesuaineiden yhdessä tekeminen on 
helppoa, hauskaa ja huokeaa. Opettaja kerää 
raaka-ainemaksun 5–10 € käteisellä. Ota essu 
ja sisäjalkineet mukaan.

Viinikurssit
810211 Valkoviinikurssi

Ravintola Loimiranta, 
Satakunnantie 1
pe 18.00–20.15
13.9.2019

Krista Mänttäri
Kurssimaksu 20,00 €

Tutustumme valkoviinien maailmaan. Miten viini 
valmistetaan ja mitkä viinintekotavat vaikuttavat 
sen makuun? Maistamme neljää eri viiniä, jossa 
tulemme huomaamaan tämän aistinvaraisesti. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Ravintola Loimi-
rannan kanssa. Kurssimaksu ei sisällä viinejä ja 
iltapalaa, yhteensä 30 €, jotka maksetaan pai-
kan päällä. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
5.9., jonka jälkeen kurssimaksu laskutetaan.

810212 Punaviinikurssi

Ravintola Loimiranta, 
Satakunnantie 1
pe 18.00–20.15
27.9.2019

Krista Mänttäri
Kurssimaksu 20,00 €

Miten punaviini valmistetaan? Käymme läpi 
punaviinien yleisimmät rypälelajikkeet ja niiden 
makukarttaa. Maistamme neljää viiniä sekä 
vertailemme eurooppalaisen ja uuden maail-

man viinin eroavaisuuksia. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä Ravintola Loimirannan kanssa. 
Kurssimaksu ei sisällä viinejä ja iltapalaa, 
yhteensä 30 €, jotka maksetaan paikan päällä. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 19.9., jonka 
jälkeen kurssimaksu laskutetaan.

810213 Kuohuviinikurssi

Ravintola Loimiranta, 
Satakunnantie 1
pe 18.00–20.15
6.3.2020

Krista Mänttäri
Kurssimaksu 20,00 €

Mikä tekee kuplan viiniin? Miten kuohuviini 
valmistetaan? Mikä erottaa cavan, proseccon 
ja samppanjan? Maistamme neljää kuohuvaa. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Ravintola Loimi-
rannan kanssa. Kurssimaksu ei sisällä viinejä ja 
iltapalaa, yhteensä 30 €, jotka maksetaan pai-
kan päällä. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
27.2., jonka jälkeen kurssimaksu laskutetaan.

KÄDENTAIDOT
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Loimaan työväenopiston kädentaidot
• Peda.netissä: peda.net/lt/tptlh22
• Instagramissa: loimaa.opisto_taitoaineet

Retket ja luennot
110411 Retki Suomen Kädentaidot -messuille
       Tampereelle 

su 09.00–18.00
17.11.2019

Marja Junnikkala, TaM
Kurssimaksu 36,00 €

Lähdetään noutamaan ideoita ja tarvikkeita 
Suomen Kädentaidot -messuilta Tampereelta. 
Lähtö klo 9 Alastarolta ja sieltä Hirvikosken 
kautta torille. Paluu noin klo 18 Alastarolle. 
Hinta sisältää matkan ja lipun messuille. Sitovat 
ilmoittautumiset 6.11. mennessä, jonka jälkeen 
peruuttamaton matka laskutetaan normaalihin-
taisena.

110412 Katsaus käsitöiden myyntimahdollisuuksiin
       verkossa -luento

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
ke 18.00–20.15
30.10.2019

Maritta Paukku,  
tekstiiliartesaani

Tutustutaan Bellapuoti-verkkokaupan myyntialus-
taan. Se on kätevä vaihtoehto niille, jotka eivät 
halua perustaa omaa verkkokauppaa ja hoitaa 
ylläpitoa, markkinointia ja maksujen käsittelyä 
itse. Tutustutaan hieman myös Etsyyn, joka on 
kansainvälinen verkkokauppakokonaisuus. 
Vaihdetaan kokemuksia käsityöläisten some- 
ryhmistä, blogeista jne. Huom! Luento ei ole 
verkkokaupan perustamiskurssi. Vapaa pääsy!

Ompelu
110421 Sujuvuutta saumurilla ompeluun

Puistokadun koulu, tekstiilityön 
luokka B028, Puistokatu 16
ti 17.15 –20.15
10.9.2019–8.10.2019

Katri Hietala, muotoilija YAMK
Kurssimaksu 33,00 €

Opetellaan sujuvaa saumurin käyttöä ja 
säätämistä, langoitusta ja neulankärkiasioita. 
Ommellaan samalla helppo t-paita, tunika 
tai vastaava trikoosta valmiskaavoja 
apuna käyttäen. Kurssilla opitaan, mikä 
on rullapäärme ja differentiaalisyöttö sekä 
kokeillaan kaksoisneulan käyttöä. Ota 
mukaan sakset, nuppineulat, mittanauha 
ja trikookankaat. Kaavapaperia voi ostaa 
opettajalta. Mikäli mahdollista, ota mukaan 
myös oma saumuri, langat ja pinsetit.

110422 Ommellaan, ommellaan

Puistokadun koulu, tekstiilityön 
luokka B028, Puistokatu 16
ti 17.15–19.30
22.10.2019–3.12.2019
14.1.2020–10.3.2020

Katri Hietala, muotoilija YAMK
Kurssimaksu 51,00 €

Opastusta ja ohjausta ompelutöihin. Tehdään 
helppoja vaatteita kankaista ja trikoosta 
aikuisille ja lapsille. Opitaan perusasioita 
ompelusta, työvälineistä ja kaavoista. 
Suunnitellaan malleja valmiskaavoja 
apuna käyttäen. Tarpeen mukaan voidaan 
tuunata myös vanhaa. Tervetuloa kaikki 
ompelusta kiinnostuneet! Ota mukaan 
omat ompelutarvikkeet, sakset, nuppineulat 
ja mittanauha, valmiskaavoja ja lehtiä. 
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi 
materiaaleja ja tarvikkeita. Kaavapaperia voi 
ostaa opettajalta. Huom! Ei opetusta 12.11., 
18.2. ja 25.2.

110423 Tallukas

Puistokadun koulu, tekstiilityön 
luokka B028, Puistokatu 16
ma 18.00–20.15
16.9.2019–25.11.2019

Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 40,00 €

Tallukas on kankaasta valmistettu tikattu jalkine. 
Materiaalina käytämme erilaisia kierrätyskan-
kaita ja valmistamme sisäkäyttöön tarkoitetut 
tallukkaat. Ensimmäisellä kerralla teemme lestin 
ja saat lisätietoja sopivista materiaaleista. Ota 
mukaan vanhat, ohuehkot sukat, ilmastointiteip-
piä, sakset ja muistiinpanovälineet.
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110424 Tilkkutyöt

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
tekstiilityön luokka, Opintie 2
ma 18.00–20.15
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Päivi Laaksonen
Kurssimaksu 68,00 €

Käydään läpi erilaisia tilkkutyömalleja ja suun-
nitellaan niistä mieleinen tilkkutyö. Aiheeksi on 
ehdolla ”talo”: oma koti, mummola, kesämökki 
(mutta aihevalinta on toki vapaa). Yhdestä 
talosta syntyy tyyny. Seinätyöksi voi koota kaikki 
oman elämän merkittävät talot lapsuuden kotia 
ja kouluja myöten. Kannustetaan ryhmässä 
toisiamme ja ideoidaan yhdessä, vaikka ne kes-
keneräiset työt valmiiksi! Tule rohkeasti mukaan 
iloiseen tilkkuryhmään. Aloittelijoille opastetaan 
tilkkutyön kaikki vaiheet.

Lankatyöt
110431 Sisusta neuloen ja virkaten

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
la 11.00–15.00
28.9.2019–5.10.2019

Taina Ojala, tekstiiliartesaani
Kurssimaksu 18,00 €

Neulotaan ja virkataan sisutustekstiilejä kotiin, 
mm. torkkupeittoja, tyynyjä, koreja, mattoja. 
Tutustutaan sisustustrendeihin ja väreihin sekä 
suunnitellaan oma työ. Aloittelijoille tarjotaan 
opastusta silmukoiden luomisesta alkaen. Uusia, 
hauskoja tekniikoita ja kuvioita. Vinkkejä töiden 
viimeistelyyn ja huolitteluun. Materiaaleja sekä 
välineitä voi ostaa opettajalta.

110432 Nauhoja ja nyörejä

Puistokadun koulu, tekstiilityön 
luokka B028, Puistokatu 16
to 18.00–20.15
19.9.2019–21.11.2019

Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 28,00 €

Opetellaan erilaisten nauhojen ja nyörien val-
mistaminen perinteisillä tekniikoilla, uusiin käyt-
tötarkoituksiin. Kokeillaan pirta- ja lautanauhan 
tekoa, opitaan tekemään iskettyjä ja sormeiltuja 
nyörejä sekä harjoitellaan viitelöintiä. Opit 
valmistamaan esim. avain- ja kengännauhoja, 
kassin sangat, ystävännauhoja, neuleisiin 
koristenauhoja tai vaikkapa kaulahuivin. Ota 
muistiinpanovälineet mukaan ensimmäisellä 
kerralla. Huom! Ei opetusta 7.11.

110433 Moderni makramee, alkeet

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
ke 18.00–19.30
18.9.2019–25.9.2019

Maritta Paukku, tekstiiliartesaani
Kurssimaksu 15,00 €

Opetellaan makrameen perussolmujen teko. 
Käytetään pehmeitä, moderneja materiaaleja, 
joista tehdään esim. amppeli, pannunalunen, 
avaimenperä, seinäkoriste, lippunauha, 
makrameesulka jne. Aloittelijoille ja solmujen 
kertaajille. Ota mukaan sakset ja mittanauha. 
Materiaaleja voi ostaa opettajalta.

110434 Moderni makramee -tuote

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
ke 17.30–20.30
2.10.2019–23.10.2019

Maritta Paukku, tekstiiliartesaani
Kurssimaksu 18,00 €

Valmistetaan moderni makramee -tuote nykyai-
kaisista materiaaleista, joita on mukava ja help-
po solmia. Tuote voi olla laukku, isompi seinä-
koriste, moniosainen amppeli, vessan matto jne. 
Ota mukaan sakset, mittanauha, nuppineuloja 
sekä omia materiaaleja. Ensimmäisellä kerralla 
saat myös vinkkejä materiaalien hankintaan.

110435 Sukkien vuosi

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ma 10.00–12.15
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Taina Ojala, tekstiiliartesaani
Kurssimaksu 68,00 €

Opetellaan neulomaan sukka silmukoista 
alkaen. Tutustutaan materiaaleihin ja työvä-
lineisiin. Neulotaan kaksi sukkaa kerrallaan, 
varpaista varteen tai varresta varpaisiin. 
Kokeillaan kirjoneuletta, palmikkoa, pitsikuvioita 
ja briossineuletta. Suunnitellaan sukkia, mikro-
värjätään lankoja. Toteutetaan erilaisia sukkia, 
tossuja tai säärystimiä toiveiden mukaan. Kurssi 
jokaiselle, joka rakastaa sukkia. Myös aloitteli-
jat mukaan! Tarvikkeita voi ostaa opettajalta.

110436 Kierrätyskäsityöt

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
tekstiilityön luokka, Opintie 2
to 17.00–19.15
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Taina Ojala, tekstiiliartesaani
Kurssimaksu 68,00 €
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Neulottuja ja virkattuja töitä kierrätysmateriaa-
leista. Viipaloidaan vanha villatakki tyynyksi, 
sukanvarreksi tai vaikkapa purkin suojaksi. 
Tehdään keskeneräiset käsityöt valmiiksi. 
Neulotaan ja virkataan kestäviä ja pestäviä 
kodin käyttötekstiileitä, mm. tiskirättejä ja 
pesulappuja. Mietitään käyttöä jämälangoille ja 
käsityötarvikkeille. Kurssi sopii myös niille, joilla 
peukalo keskellä kämmentä!

110437 Käsitöitä keskellä päivää

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
to 13.00–15.15
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Taina Ojala, tekstiiliartesaani
Kurssimaksu 68,00 €

Tule virkistymään monipuolisten käsitöiden 
parissa. Tutustutaan erilaisiin käsityötekniikoihin 
ja käsityöläisen apuvälineisiin. Valmistetaan 
omavalintaisia tuotteita. Mahdollista neuloa, 
virkata, huovuttaa, solmeilla, kirjoa, värjätä jne. 
Materiaalit ensisijassa omahankintana.

110438 Nypläys

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2 
Joka toinen viikko
la 13.00–17.00
12.10.2019–23.11.2019
18.1.2020–28.3.2020

Tuula Huovinen
Kurssimaksu 67,00 €

Kurssilla opetetaan nypläyksen alkeet ja perus-
asioita aloittelijoille. Jatkajille taitotason mukaan 
ideoita ja opastusta. Ryhmä sopii kaikille 
nypläyksestä kiinnostuneille. Ensimmäisellä 
keralla mukaan fimfoam-levyä 60 x 60 cm tai 
nypläystyyny, nypläyslankaa pellava no 70 ja 
nypylöitä noin 30 kpl.

Kudonta
110441 Leveän maton valmisloimi

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
ma 17.30–18.00
9.9.2019–28.11.2019
13.1.2020–28.5.2020

Marja Junnikkala, TaM
Kurssimaksu 25,00 €

Vahva, musta kalalankaloimi (Varppi) noin 160 
cm leveään mattoon. Sidokset: palttina ja 4-var-
tinen toimikas, joilla voi kutoa monenlaisia mat-

toja. Loimen hinta 15 €/m. Omat kuteet, esim. 
trikoo, juutti, pellava, villa. Kurssimaksu sisältää 
yhteisen opastuksen ma 9.9. klo 17.30–18.00 
ja tarvittaessa 2 t opastuksen / kutoja. Kudon-
ta-aika max 3 viikkoa/kutoja. Kurssi soveltuu 
kudonnan perustaidot hyvin hallitsevalle. 
Kudontavuorot myönnetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Kuvia sidoksesta ja valmiista matoista: 
https://peda.net/lt/tptlh22/kudonta/lmvvkk1.

110442 Kudonnan aakkosia aamupäivisin

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
ti 09.15–12.15
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Marja Junnikkala, TaM
Kurssimaksu 86,00 €

Aloittelijoille kudontaryhmä, jossa opetellaan 
kudonnan perusasiat käytännönläheisesti. 
Suunnitellaan yhteisloimet ja tilataan materiaalit 
yhteistilauksena (eivät kuulu kurssimaksuun). 
Rakennetaan yhteisloimet puihin ja opitaan 
kutomaan helppoja kudonnaisia, esim. matto, 
lattiatyyny, huopa, poncho tai huivi. Tutustutaan 
myös mm. kudontakehykseen ja tuftaukseen, 
joilla voi valmistaa mm. pienen seinätekstiilin tai 
miniryijyn. Ota mukaan muistiinpanovälineet, 
sakset ja mittanauha. Kurssimaksu sisältää 
välinevuokran 5 €. Huom! Ei opetusta 15. ja 
22.10.

110443 Vesikoskitalon aamukudonta

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
to 09.00–12.00
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Marja Junnikkala, TaM
Kurssimaksu 95,00 €

Kudontaryhmä kudonnan perustaidot hallit-
seville opiskelijoille. Työskentelyn yhteydessä 
opitaan lisää teoriaa ja tekniikkaa. Oppituntien 
lisäksi opiskelijat voivat käydä kutomassa 
omatoimisesti kurssin ajan. Opiskelijalla on 
käytössään kangaspuut, joihin rakentaa, kutoo 
ja toteuttaa omien toiveidensa ja taitotasonsa 
mukaisia töitä itselle tai lahjaksi. Kurssimak-
suun sisältyy välinevuokra 10 €. Ota mukaan 
muistiinpanovälineet, sakset ja mittanauha. 
Huom! Opetusta myös ma 16.9., mutta ei 17. 
ja 24.10.
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110444 Vesikoskitalon iltapäiväkudonta

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
ti 13.00–16.00
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Marja Junnikkala, TaM
Kurssimaksu 95,00 €

Sisältö: katso kurssi 110443. Huom! Opetusta 
myös ma 16.9., mutta ei 15. ja 22.10.

110445 Vesikoskitalon kevätkudonta

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
ti 17.00–21.00
14.4.2020–26.5.2020

Marja Junnikkala, TaM
Kurssimaksu 42,00 €

Kudotaan kesäisiä tekstiilejä kurssilaisten toivei-
den ja tarpeiden mukaan. Jokaisella on käy-
tössä omat puut, mutta myös yhteisloimet ovat 
mahdollisia. Kudontatoiveet, materiaalihankinta 
ym. käytännön asiat sovitaan ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla, jolloin läsnäolo on välttä-
mätöntä. Kurssimaksu sisältää välinevuokran 
2 €.

110446 Lasipalatsin päiväkudonta

Lasipalatsi, kutomo, Loimijoentie 
77
ti 14.00–17.00
10.9.2019–26.11.2019
21.1.2020–31.3.2020

Ulla Sundqvist-Uusitalo,  
kotiteoll.ohj.
Kurssimaksu 79,00 €

Kudotaan tekstiilejä kurssilaisten toiveiden ja 
tarpeiden mukaan. Jokaisella on käytössä omat 
puut, mutta yhteisloimet ovat myös mahdollisia. 
Tuntien alussa on teoriahetki, johon voi halu-
tessaan osallistua. Ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla 10.9. läsnäolo suotavaa, sillä silloin 
sovitaan materiaalihankinnat ym. käytännön 
asiat. Tervetuloa niin kokeneet kuin aloittelevat-
kin kutojat! Kurssimaksu sisältää välinevuokran 
10 €. Huom! Ei kokoontumisia 17. ja 24.9.

110447 Lasipalatsin iltakudonta

Lasipalatsi, kutomo, Loimijoentie 
77
ti 17.30–20.30
10.9.2019–26.11.2019
21.1.2020–31.3.2020

Ulla Sundqvist-Uusitalo,  
kotiteoll.ohj.
Kurssimaksu 79,00 €

Sisältö: katso kurssi 110446

110448 Lasipalatsin kevätkudonta

Lasipalatsi, kutomo, Loimijoentie 
77
ti 17.00–21.00
14.4.2020–26.5.2020

Ulla Sundqvist-Uusitalo,  
kotiteoll.ohj.
Kurssimaksu 42,00 €

Kudotaan tekstiilejä kurssilaisten toiveiden ja 
tarpeiden mukaan. Jokaisella on käytössä omat 
puut, mutta yhteisloimet ovat myös mahdollisia. 
Tuntien alussa on teoriahetki, johon voi halu-
tessaan osallistua. Ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla läsnäolo suotavaa, sillä silloin sovitaan 
käytännön asiat. Tervetuloa niin kokeneet kuin 
aloittelevatkin kutojat! Kurssimaksu sisältää 
välinevuokran 2 €.

110449 Mellilän kudonta

Mellilän ent. kirjasto, Asemantie 
14
ma 14.30–16.45
9.9.2019–18.11.2019
13.1.2020–23.3.2020

Piia Lehtonen,  
tekstiilialan artenomi
Kurssimaksu 78,00 €

Tule kutomaan kaunista kotiin tai lahjaksi! 
Tervetulleita ovat sekä aloittelijat että jatkajat. 
Kurssilla on yhteisloimet, jotka suunnitellaan 
osallistujien toiveet huomioiden, mm. käyt-
tötekstiilejä ja taidetekstiilejä. Opiskelemme 
käytännönläheisesti loimen luomista ja kankaan 
rakentamista, erilaisia sidoksia, lankojen mene-
kin laskemista ja kankaiden viimeistelyä. Ota 
mukaan muistiinpanovälineet, sakset, mittanau-
ha, esiliina ja sisäkengät/-tossut. Kurssimaksuun 
sisältyy välinevuokra 10 €.

110450 Mellilän kevätkudonta

Mellilän ent. kirjasto,  
Asemantie 14
ma 18.00–20.15
6.4.2020–25.5.2020

Piia Lehtonen,  
tekstiilialan artenomi
Kurssimaksu 25,00 €

Haluatko kokeilla kangaspuilla kudontaa ja 
valmistaa maton, poppanan tai muun nopean 
kudonnaisen itsellesi tai lahjaksi? Työn voit 
kutoa valmiiseen loimeen tai luoda ja rakentaa 
sen yhdessä toisen oppilaan kanssa. Kokoontu-
miset: 6.4., 20.4., 4.5., 11.5. ja 25.5. Kurssi-
maksu sisältää välinevuokran 2 €.
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Kylien käsityökurssit
110451 Hirvikosken käsityöt

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
tekstiilityön luokka, Opintie 2
ti 17.00–19.15
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Päivi Laaksonen
Kurssimaksu 68,00 €

Tehdään omavalintaisia käsitöitä mukavassa 
seurassa virkistyen ja viihtyen. Virkataan ja 
kirjotaan sekä neulotaan kaikkien rakastamia 
villasukkia. Etsitään yhdessä mielenkiintoisia 
malleja ja opetellaan uusia tekniikoita. Mahdol-
lisuus tehdä pieniä ompelutöitä, esim. säily-
tyspussi sukkapuikoille ja kassi villalangoille. 
Opastusta annetaan myös tilkkutöihin. Uudet 
kurssilaiset ja aloittelijat tervetulleita!

110452 Mellilän käsityöt

Mellilän nuorisotila, Asemantie 7
ma 11.45–14.00
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Piia Lehtonen,  
tekstiilialan artenomi
Kurssimaksu 68,00 €

Tekemisen iloa käsitöiden parissa. Virkataan, 
neulotaan, kirjotaan, nyplätään ja kokeillaan 
muitakin tekniikoita. Tarkempi sisältö suunnitel-
laan yhdessä opiskelijoiden toiveiden mukaan. 
Jaetaan ideoita yhteiseksi iloksi ja hyödyksi. 
Valitaan työ ja tekniikka jokaisen oman toiveen 
ja tarpeen mukaan. Sovelletaan vanhoja taitoja 
tai opitaan jotain aivan uutta.

110453 Virttaan käsityöt

Virttaan kylätalo, Virttaanraitti 
113 B
ti 18.00–20.15
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Kirsi Palojoki, käsit.op.
Kurssimaksu 68,00 €

Käytännönläheistä opastusta kankaankudon-
taan, ompeluun sekä neule- ja virkkaustöihin. 
Tutkimme vanhoja ohjeita ja ideoimme uutta. 
Kurssilla voidaan yhdessä tutustua uusiin 
erikoistekniikoihin.

110454 Käsitöitä juniorista senioriin – Niinijoki

Niinijoen koulu, Niinijoentie 845
ti 17.00–18.30
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Taina Ojala, tekstiiliartesaani
Kurssimaksu 50,00 €

Käsityökerho, johon ovat tervetulleita niin 
aikuiset kuin lapset (alle 12-v. lapsi aikuisen 
seurassa). Virkataan, huovutetaan, punotaan, 
maalataan oma kanavatyö, tehdään heijasti-
mia, nappitöitä. Vuodenaikojen ja juhlapyhien 
mukaan vaihtuvat teemat sekä ideat. Helppoja 
malleja lapsille ja vaativampia aikuisille. 
Käytössä mm. tupsukoneet, korinpunospohjat, 
neulerenkaat, neulurit, kumihimot. Kaikki apu-
välineet ovat kurssin aikana vapaasti käytössä. 
Materiaaleja voi ostaa opettajalta. Ilmoittautumi-
nen aikuisen tiedoilla.

110455 Käsitöitä juniorista senioriin – Alastaro

Alastaron yläaste, Vahvalantie 4
ke 17.00–18.30
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Taina Ojala,  
tekstiiliartesaani
Kurssimaksu 50,00 €

Sisältö: katso kurssi 110454

Muut käsityökurssit
110461 Mosaiikki

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
pe 18.00–19.30,  
la–su 10.00–16.00
6.3.2020–21.3.2020,

Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 28,00 €

Tehdään mosaiikkityö vaikkapa kesäterassin 
piristykseksi. Opitaan mosaiikin perusteet ja 
saumaaminen. Voit päällystää mosaiikilla pie-
nen pöytäpinnan, koristella tuolin tai kuvioida 
seinähyllyn. Infossa lisää tietoa tarvikkeista ja 
työvälineistä. Kokoontumiset: pe 6.3.  
klo 18.00–19.30, la–su 14.–15.3.  
klo 10.00–16.00 ja la 21.3. klo 10.00–15.00.

110462 Valokuvan tulostus kankaalle

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
ti 18.00–20.15
17.9.2019–8.10.2019

Marja Junnikkala, TaM
Kurssimaksu 18,00 €
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Tutustumme valokuvan mustesuihkutulostukseen 
kankaalle. Tulostettuja kuvia voi käyttää esim. 
tilkkutöissä, liittää sisutustekstiileihin, kassiin, 
tauluun tms. Kurssin aikana ehdit tulostaa 
kankaat ja tehdä yhden pienen tuotteen. Kuvia 
tulostetaan korvauksesta. Ota ensimmäiselle 
kerralle valokuvia mukaan. Silloin saat myös 
tietoa tulostuskankaiden hankintapaikoista.

110463 Kahvipussi- ja nipsukurssi, syksy

Puistokadun koulu, kuvataide-
luokka A129, Puistokatu 16
to 17.30–20.30
19.9.2019–28.11.2019

Seija Saarinen
Kurssimaksu 33,00 €

Valmistetaan kahvipusseista tai nipsuista (juoma-
pullon avausrenkaista) erilaisia kasseja, koreja, 
koruja ym. Ensimmäisellä kerralla tarvitset 
pestyjä ja kuivattuja nipsuja tai molemmista 
päistä avattuja kahvipusseja (älä avaa pussin 
sivusaumaa), mielellään samanlaisia suuren 
määrän. Ota mukaan paperileikkuri tai sakset, 
metalliviivain, leikkuualusta, kirjekuorenavaaja, 
taittoluu tai Tupperwaren appelsiininkuorija. 
Nipsuaskarteluun suuri määrä nipsuja, pihdit, 
virkkuukoukku nro 2–3,5, nauhaa tai lankaa. 
(Hilos la Espiga on kestävä lanka nipsutöihin.) 
Kokoontumiset: 19.9., 3.10., 24.10., 14.11. ja 
28.11.

110464 Kahvipussi- ja nipsukurssi, kevät

Puistokadun koulu, tekstiilityön 
luokka B028, Puistokatu 16
to 17.30–20.30
16.1.2020–19.4.2020

Seija Saarinen
Kurssimaksu 33,00 €

Sisältö: katso kurssi 110463. Kokoontumiset 
16.1., 30.1., 13.2., 5.3. ja 19.3.

110465 Nukkekodin pienesineet

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
kuvataideluokka, Opintie 2
la 10.00–15.00
14.9.2019–26.10.2019
11.1.2020–15.2.2020

Maria Malmström,  
artesaani
Kurssimaksu 56,00 €

Aikuisille suunnatulla kurssilla valmistetaan 
nukkekotiesineitä eri tekniikoilla. Syksy: Fortu-
na-peli ja leluja, patja ja sänkyvaatteita, sohva 
tai nojatuoli. Kevät: Henkareita ja eteisen 
hylly, kirjonta/silkkinauhakirjonta, rottinkitöitä. 
Opiskelijat hankkivat materiaalit itse, joitakin 

tarvikkeita voi halutessaan ostaa opettajalta. 
Materiaaleista lähetetään sähköpostitse tietoa 
ennen kurssin alkamista. Kokoontumiset 14.9., 
12.10., 26.10., 11.1., 25.1. ja 15.2.

110466 Kirjansidonta

Puistokadun koulu, kuvataide-
luokka A129, Puistokatu 16
pe 18.00–21.00,  
la–su 09.30–15.30
28.2.2020–29.3.2020

Tiina Raumolin,  
tekstiiliartesaani
Kurssimaksu 46,00 €

Tutustutaan kirjansidontaan käytännönläheisesti. 
Voit valmistaa omien toiveiden mukaan kirjan 
tai albumin – keskiaikaisia sidoksia, korttikirja, 
luovat sidokset. Opettajalla mallitöitä, joista 
löytyy jokaiselle sopiva. Värjätään nahkaa tai 
paperia kirjan kansiksi tai sivuiksi. Halutessasi 
tuo mukanasi vanha tekstiili kirjan kansiin. 
Uutuusmateriaalina nahkapaperi. Sopii aloit-
telijoille ja jatkajille. Opettajalta voi ostaa 
tarvikkeita ja perustyökalut. Kurssipäivät pe 
28.2. klo 18.00–21.00 sekä la–su 29.2.–1.3., 
14.–15.3. ja 28.–29.3. klo 9.30–15.30.

110467 Vauvantossuista turkisliiveihin – kaikkea 
kivaa lampaantaljoista

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
pe 18.00–21.00, la 09.00–
18.00, su 09.00–16.00
20.9.2019–22.9.2019

Anu Pentti,  
lampuri ja käsityöläinen
Kurssimaksu 38,00 €

Tervetuloa hyödyntämään pienetkin lammas-
turkispalaset. Voit valmistaa tossut vauvalle tai 
vaarille, lämpimät turkisliivit, ranteenlämmit-
timet, chapsit, turkislaukun, istuinalustoja jne. 
Ommellaan pikkutyöt käsin käyttäen kestävää 
luonnonmukaista pellavalankaa, koristellaan 
painamalla erilaisia kuvioita tai yhdistetään eri 
värisiä turkiksia. Tuo omia lampaantaljoja tai 
palasia tai lunasta niitä opettajalta, jolta voit 
ostaa myös ompelutarvikkeita. Ideoita osoittees-
sa http://skinnfell.wordpress.com.

110468 Lasihimmeli

Lasipalatsi, kutomo, 
Loimijoentie 77  
Joka toinen viikko
ke 15.00–18.00
30.10.2019–13.11.2019

Ulla Sundqvist-Uusitalo,  
kotiteoll.ohj.
Kurssimaksu 15,00 €
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Kootaan kimaltava jouluinen lasitähti tai him-
meli. Opettajalta saa ostaa kaikki tarvikkeet 
lasihimmelin valmistamiseen. Himmeliin voi 
halutessa käyttää myös muita valmistamiseen 
soveltuvia materiaaleja. Kokoontumiset 30.10. 
ja 13.11.

Korut
110471 Taottu koru, syksy

Puistokadun koulu, teknisen 
työn luokka, Puistokatu 16
la 09.30–16.30
9.11.2019

Lauri Kainulainen,  
metallialan artenomi
Kurssimaksu 25,00 €

Valmistetaan koru takomalla. Taonta mahdol-
listaa metallin plastisen muovauksen ja antaa 
rajattomat mahdollisuudet omaperäisten 
muotojen työstämiselle ja korujen valmistami-
seen. Laita päälle työvaatteet (ei palonarat) 
ja nahkakengät/turvakengät. Opettajalta voi 
ostaa tarvikkeita, joista maksu käytön mukaan.

110472 Taottu koru, kevät

Puistokadun koulu, teknisen 
työn luokka, Puistokatu 16
la 09.30–16.30
8.2.2020

Lauri Kainulainen,  
metallialan artenomi
Kurssimaksu 25,00 €

Sisältö: katso kurssi 110471

110473 Hopeakorukurssi, alkeet

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
teknisen työn luokka, Opintie 2
la–su 10.00–16.00
5.10.2019–6.10.2019

Annaleena Soini,  
muotoilija
Kurssimaksu 23,00 €

Ensimmäisenä harjoituksena valmistetaan sileä 
sormus kuparista. Siinä opitaan kultasepän pe-
rustekniikoita: piirrottamista, sahaamista, viilaa-
mista, taivuttelua, juottamista, metallin pintojen 
käsittelyä ja korun viimeistelyä. Tämän jälkeen 
siirrytään hopeaan ja vaativampiin töihin, kuten 
kivisarjan tekoon ja kivenistutukseen. Koruja 
voi tehdä omista suunnitelmista tai opettajan 
malleista. Myös ketju- ja lusikkakorujen (omat 
hopealusikat) teko mahdollista. Opettajalta saa 
ostaa hopeaa ja kiviä. Kurssipaikalla on tarvitta-
vat työkalut, mutta myös omia työkaluja ja 
materiaaleja saa ottaa mukaan. Opettaja kerää 

työkalu-/tarvikemaksun 6 € ja materiaalimaksun 
käytön mukaan.

110474 Hopeakorukurssi, alkeet ja jatko

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
teknisen työn luokka, Opintie 2
la–su 10.00–16.00
8.2.2020–9.2.2020

Annaleena Soini,  
muotoilija
Kurssimaksu 23,00 €

Ensimmäisenä harjoituksena aloittelijoiden 
kanssa valmistetaan sileä sormus kuparista. 
Siinä opitaan kultasepän perustekniikoita: piir-
rottamista, sahaamista, viilaamista, taivuttelua, 
juottamista, metallin pintojen käsittelyä ja korun 
viimeistelyä. Tämän jälkeen siirrytään hopeaan 
ja vaativampiin töihin, kuten kivisarjan tekoon 
ja kivenistutukseen. Jatkajien kanssa katsotaan 
henkilökohtaisesti tarvittavat materiaalit ja 
ohjeet. Koruja voi tehdä omista suunnitelmista 
tai opettajan malleista. Myös ketjukorujen teko 
onnistuu. Voi tuoda myös omia hopealusikoita, 
joista tehdään koru. Opettajalta saa ostaa 
hopeaa ja kiviä. Kurssipaikalla on tarvittavat 
työkalut, mutta myös omia työkaluja ja mate-
riaaleja saa ottaa mukaan. Opettaja kerää 
työkalu-/tarvikemaksun 6 € ja materiaalimaksun 
käytön mukaan.

Entisöinti ja verhoilu
110481 Vanhoista ikkunanpokista sisustustuotteita

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
teknisen työn luokka, Opintie 2
la 10.00–12.15
21.9.2019–30.11.2019

Heli Karjula,  
rakennusrest. artesaani
Kurssimaksu 28,00 €

Ideoidaan yhdessä erilaisia uusiotuotteita kotiin 
vanhoista ikkunanpokista. Jokainen voi toteuttaa 
itselle sopivat ideat. Käytämme lähinnä sahaa 
ja akkuporakonetta, joten kurssi ei edellytä 
koneiden käyttötaitoa. Opettelemme suunnitte-
lemaan, ideoimaan, mitoittamaan, kasaamaan 
tuotteen ja pintakäsittelemään sen tarpeen 
mukaan. Ensimmäisellä tapaamiskerralla vink-
kejä oman tuotteen suunnitteluun. Tarkennetaan 
tarvikelista ensimmäisellä tapaamiskerralla. 
Materiaalit eivät sisälly kurssin hintaan! Kokoon-
tumiset: 21.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 
16.11., 23.11. ja 30.11.
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110482 Vanhan esineen kunnostus, syksy

Puistokadun koulu, teknisen 
työn luokka, Puistokatu 16
pe 17.15–18.00,  
la 10.00–16.00
25.10.2019–2.11.2019

Lauri Kainulainen,  
metallialan artenomi
Kurssimaksu 33,00 €

Anna vanhalle esineelle uusi elämä. Tule siis 
kunnostamaan ajansaatossa käyttökelvottomaksi 
päässyt, osiltaan mahdollisesti puutteellinen 
esine, esim. rukki, tuoli, potkukelkka tai jokin 
aivan muu. Kurssilla on mahdollista työstää 
niin metallia kuin puuta. Pe 25.10. tutustutaan 
kunnostettaviin esineisiin ja tehdään kunnos-
tussuunnitelmat. Työskentelykerrat la 26.10. ja 
2.11.

110483 Vanhan esineen kunnostus, kevät

Puistokadun koulu, teknisen 
työn luokka, Puistokatu 16
pe 17.15–18.00,  
la 10.00–16.00
28.2.2020–7.3.2020

Lauri Kainulainen,  
metallialan artenomi
Kurssimaksu 33,00 €

Sisältö: katso kurssi 110482. Pe 28.2. tutus-
tutaan kunnostettaviin esineisiin ja tehdään 
kunnostussuunnitelmat. Työskentelykerrat la 
29.2. ja 7.3.

110484 Vanhojen ikkunoiden kunnostus

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
teknisen työn luokka, Opintie 2
la 10.00–12.15
25.1.2020–4.4.2020

Heli Karjula,  
rakennusrest. artesaani
Kurssimaksu 35,00 €

Opettelemme ikkunanpokien kunnostuksen 
työvaiheet; pokien irrotus, kunnostus ja takaisin 
asennus. Huom! Älä irrota pokia ennen kurssin 
aloitusta. Omia pokia et välttämättä tarvitse, 
saat sellaisia lainaksi myös opettajalta. Saat 
ohjeet rakentaa mittojesi mukaisen ikkunoiden 
kunnostuspöydän, jonka voit halutessasi 
valmistaa kurssin alussa. Materiaaliluettelo ja 
tarvikkeet ensimmäisellä kerralla. Materiaalit 
hankitaan itse tai voimme hankkia tarvikkeita 
(lasitusnauloja, lasia, kittiä ja maalia ym.) 
yhdessä ja jakaa ne maksua vastaan. Kokoon-
tumiset: 25.1., 1.2., 15.2., 29.2., 7.3., 14.3., 
21.3., 28.3. ja 4.4.

110485 Entisöinti ja verhoilu, iltapäivä

Alastaron yläaste, puutyöluokka, 
Vahvalantie 4
ti 15.00–17.15
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–31.3.2020

Satu Rantala, verhoilija
Kurssimaksu 78,00 €

Verhoillaan ja entisöidään omia huonekaluja – 
tuoleja, pöytiä, kaappeja, lipastoja, sohvia ja 
paljon muutakin. Tuo mukanasi ensimmäisellä 
kerralla huonekalu, niin katsotaan, mitä sille voi-
daan tehdä. Ota mukaan myös muistiinpanovä-
lineet, käsityökaluja, esim. niitinnostin, sakset, 
mittanauhaa, sikliä, hiomapaperia, puukko ja 
ehkäpä kuumailmapuhallin. Opettaja ohjeistaa 
tarvehankinnoissa sekä työkaluissa.

110486 Entisöinti ja verhoilu, ilta

Alastaron yläaste, puutyöluokka, 
Vahvalantie 4
ti 17.30–19.45
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–31.3.2020

Satu Rantala,  
verhoilija
Kurssimaksu 78,00 €

Sisältö: katso kurssi 110485

Puu- ja metallityöt
110491 Hirvikosken puutyöt, iltapäivä

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
teknisen työn luokka, Opintie 2
ma 15.00–17.15
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Antero Vuokko,  
käsit.op.
Kurssimaksu 73,00 €

Tehdään puusta tai muusta opetustilojen välineis-
töllä muokattavasta materiaalista esineitä omien 
suunnitelmien mukaisesti. Sisältö muodostuu 
siis oman työn työvaiheiden opettelusta ja 
harjoittelusta. Kurssi sopii myös vasta-alkajalle. 
Oppilasta ohjaavat opettaja ja usein myös 
muilla kurssilaisilla on neuvoja ja vinkkejä 
työvaiheisiin. Oppilaat hankkivat omat työma-
teriaalit. Mahdollisuudet säilyttää töitä koululla 
ovat rajalliset.
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110492 Hirvikosken puutyöt, ilta

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
teknisen työn luokka, Opintie 2
ma 18.00–20.15
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Antero Vuokko,  
käsit.op.
Kurssimaksu 73,00 €

Kurssi soveltuu kaiken tasoisille teknisistä töistä 
kiinnostuneille. Tehdään töitä omista materiaa-
leista omaan tahtiin. Opastusta saa opettajan 
lisäksi myös monien alojen asiantuntijoilta sillä 
muut oppilaat auttavat mielellään. Mahdollista 
valmistaa myös metallitöitä tai askarrella 
elektroniikkaa.

110493 Taontakurssi, syksy

Puistokadun koulu, teknisen 
työn luokka, Puistokatu 16
la 09.30–16.30
5.10.2019–12.10.2019

Lauri Kainulainen,  
metallialan artenomi
Kurssimaksu 38,00 €

Kurssilla taotaan pienimuotoisia taonnaisia, 
esim. kahvoja, hakoja, naulakoita, emännän-
veitsiä, nauloja, hiilihankoja ym. Takomalla 
valmistettu esine on omanlaisensa ja kestävä. 
Laita kurssille päälle työvaatteet (ei palonarat) 
ja nahkakengät/turvakengät. Opettajalta voi 
ostaa tarvikkeita, joista materiaalimaksu käytön 
mukaan.

110494 Taontakurssi, kevät

Puistokadun koulu, teknisen 
työn luokka, Puistokatu 16
la 09.30–16.30
18.1.2020–25.1.2020

Lauri Kainulainen,  
metallialan artenomi
Kurssimaksu 38,00 €

Sisältö: katso kurssi 110493

110495 Soitinrakennuskurssi

Puistokadun koulu, teknisen 
työn luokka, Puistokatu 16
pe 18.00–20.15
13.9.2019–29.11.2019
10.1.2020–3.4.2020

Reni Vihava
Kurssimaksu 68,00 €

Kurssilla voidaan joko korjata tai tehdä alusta 
asti erilaisia kielisoittimia, kuten kantele tai 
sähkökitara/basso.
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Soitonopetus
110101 Pianonsoiton yksityisopetus 

Alastaron yläaste, Vahvalantie 4
ma 13.00–17.00
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Sari Jokela
Kurssimaksu 145,00 €

Opetus on tarkoitettu kaiken ikäisille, sekä aloit-
telijoille että jo pidemmälle ehtineille. Yksilöope-
tusta 20 min/kerta. Opetukseen sisältyy sekä 
klassista pianonsoittoa että vapaata säestystä. 
Myös viime lukuvuonna mukana olleiden tulee 
ilmoittautua. Paikat täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä.

110102 Kitaran ja muiden kielisoitinten 
       yksityisopetus 

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
to 15.30–19.30
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Tapio Lindholm
Kurssimaksu 145,00 €

Keskitymme monipuolisesti kitaransoiton tek-
niikoihin ja biisien harjoitteluun. Opetus sopii 
kaikentasoisille soittajille riippumatta siitä, 
soittaako akustista- vai sähkökitaraa, sähkö-
bassoa tai vaikkapa ukulelea. Ota oma soitin 
mukaan. Soittoaika 20 min/kerta. Kurssipaikan 
varmistuttua opettaja ottaa yhteyttä opetusvuo-
roista sopiakseen.

110103 Harmonikansoitto

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
su 18.00–20.15
15.9.2019–1.12.2019
12.1.2020–29.3.2020

Sari Jokela
Kurssimaksu 46,00 €

Opetus on harmonikansoiton ryhmäopetusta. 
Soitetaan sekä yksiäänisesti että stemmoissa 
pääasiassa perinteistä harmonikkamusiikkia. 
Oma instrumentti on välttämätön. Kokoontumiset 
joka toinen viikko.

110104 Aikuisrokkarit A

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Opintie 2
ti 17.00–18.45
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Ville Nieminen
Kurssimaksu 67,00 €

Kokoonnumme viikoittain mukavalla porukalla, 
jossa eri taitotasoiset soittajat pääsevät ha-
kemaan tuntumaa vanhojen ja uudempienkin 
pop-, rock-, blues-, rautalanka- ja iskelmäbiisien 
bändisoittoon. Päätämme yhdessä soitettavat 
biisit ja mietimme roolituksia. Nuotinlukutaitoa 
ei tarvita, ja mukaan voivat tulla myös lähes 
aloittelijat. Ryhmä on tarkoitettu erityisesti 
aikuisikäisille, mutta varsinaista alaikärajaa ei 
osallistumiselle ole. Mielellään oma instrumentti 
ja vahvistinlaite mukaan treeneihin.

110105 Aikuisrokkarit B

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Opintie 2
ti 18.45–20.30
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Ville Nieminen
Kurssimaksu 67,00 €

Sisältö: katso kurssi 110104

110106 Musiikkikerho kehitysvammaisille

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Opintie 2
ti 16.00–16.45
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Ville Nieminen
Kurssimaksu 20,00 €

Nautimme musiikista laulun ja soiton avulla 
rennossa ryhmässä. Soittamisessa keskitymme 
erityisesti rytmeihin ja rytmisoittimiin. Aikaisem-
paa laulu- tai soittokokemusta ei vaadita. Voit 
ottaa oman instrumentin mukaan, jos sinulla 
on. Tervetuloa rohkeasti mukaan! (Kurssimaksu 
alennettu, opintoseteliavustus.)

= Aktiivikortti ei käy maksuksi
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Laulu
110111 Naiskuoro

Alessandro-sali, Oikokatu 3
ti 18.30–20.45
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Armi Haatanen
Kurssimaksu 68,00 €

Harjoittelemme äänenkäytön ja äänifysiologian 
perusteita, hengitystekniikkaa. Laulamme neliää-
nisesti iloisella mielellä. Esiinnymme muutamia 
kertoja vuodessa. Kuoro esiintyy myös nimellä 
Loimaan Naislaulajat. Olemme mukana Sulaso-
lin toiminnassa. Ohjelmisto on laaja, sisältäen 
perinteisen naiskuorolaulun lisäksi kevyttä ja 
tarvittaessa hengellistäkin musiikkia. Kukin 
opiskelija ilmoittautuu kurssille henkilökohtaisesti 
suoraan opistoon oppilaitoksen normaalien 
ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti.

110112 Mieskuoro

Alessandro-sali, Oikokatu 3
ma 18.30–20.45
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Armi Haatanen
Kurssimaksu 68,00 €

Harjoittelemme äänenkäytön ja äänifysiologian 
perusteita sekä hengitystekniikkaa. Laulamme 
pääosin neliäänisesti hyvässä porukassa. 
Esiinnymme muutamia kertoja vuodessa. Kuoro 
esiintyy myös nimellä Mieskuoro Loimaan 
Laulajat. Perinteisen mieskuorolaulun lisäksi 
laulamme viihteellisempää sekä hengellistä 
musiikkia. Aiempi kuorokokemus on eduksi, 
muttei välttämätön. Kukin opiskelija ilmoittautuu 
kurssille henkilökohtaisesti suoraan opistoon 
oppilaitoksen normaalien ilmoittautumiskäytän-
töjen mukaisesti.

110113 Viihdekuoro

Alessandro-sali, Oikokatu 3
ke 18.30–20.45
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Armi Haatanen
Kurssimaksu 68,00 €

Laulamme viihteellistä musiikkia eri vuosikymme-
niltä aina tähän päivään saakka. Harjoittelem-
me äänenkäytön ja äänifysiologian perusteita, 
hengitystekniikkaa. Laulamme äänissä iloisella 
mielellä. Esiinnymme muutamia kertoja vuodes-
sa. Kuoro esiintyy myös nimellä Viihdekuoro 

LoiMaalaiset. Aiempi kuorokokemus on eduksi, 
muttei välttämätön. Kukin opiskelija ilmoittautuu 
kurssille henkilökohtaisesti suoraan opistoon 
oppilaitoksen normaalien ilmoittautumiskäytän-
töjen mukaisesti.

110114 Lauletaan yhdessä

Alastaron yläaste, luokka 102, 
Vahvalantie 4
ma 17.00–18.30
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Sari Jokela
Kurssimaksu 46,00 €

Laulamme pääasiassa yksiäänisesti musiikkia 
laidasta laitaan: iskelmiä, kansanlauluja ja 
ikivihreitä. Aikaisempaa laulukokemusta ei 
tarvita. Tervetuloa mukaan!

110115 Melkein laulutaidottomien poppoo

Puistokadun koulu, musiikki-
luokka A133, Puistokatu 16
ma 17.15–18.45
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Maritta Mensalo
Kurssimaksu 46,00 €

Kurssi on tarkoitettu niille laulamishaluisille, 
jotka eivät mielestään osaa laulaa. Teemme 
erilaisia harjoitteita laulamisen helpottamiseksi 
ja musisoimme hyvässä hengessä laulaen 
kappaleita laidasta laitaan.

110116 Kartanonmäen musiikkituokiot A

Kartanonmäen palveluasunnot, 
Juvantie 1
ke 10.15–11.00
18.9.2019–27.11.2019
22.1.2020–1.4.2020

Sari Jokela
Kurssimaksu 15,00 €

Vietetään mukavia ja virkistäviä aamupäivän 
hetkiä tuttujen, perinteisten sävelmien parissa. Ryh-
mään voivat tulla myös muut kuin palvelukeskuk-
sen asiakkaat. Kokoontumiset parillisilla viikoilla. 
(Kurssimaksu alennettu, opintoseteliavustus.)

110117 Kartanonmäen musiikkituokiot B

Kartanonmäen palveluasunnot, 
Juvantie 1
to 10.15–11.00
19.9.2019–28.11.2019
23.1.2020–2.4.2020

Sari Jokela
Kurssimaksu 15,00 €

Sisältö: katso kurssi 110116
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110118 Tammikodin musiikkituokiot

Tammikoti, Nahkurintie 3
ke 10.00–10.45
11.9.2019–20.11.2019
15.1.2020–25.3.2020

Sari Jokela
Kurssimaksu 15,00 €

Lauletaan yhdessä harmonikan säestyksellä 
iskelmiä, kansanlauluja ja ikivihreitä. Ryhmään 
voivat tulla myös muut kuin palvelukeskuksen 
asiakkaat. Kokoontumiset parittomilla viikoilla. 
(Kurssimaksu alennettu, opintoseteliavustus.)

110119 Loimaan Toimintakeskuksen musiikkipiiri

Loimaan Toimintakeskus, 
Kisällinkatu 4
ma 09.30–10.30
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Sari Jokela
Kurssimaksu 28,00 €

Lauletaan yhdessä iskelmiä, kansalauluja ja iki-
vihreitä harmonikan säestyksellä. Ryhmään voivat 
tulla myös muut kuin toimintakeskuksen asiakkaat. 
(Kurssimaksu alennettu, opintoseteliavustus.)

SANATAIDE
110601 Leikaten lauseiksi

Pääkirjasto, Elers-huone, 
Kauppalankatu 17
ke 17.30–19.00
18.9.2019–27.11.2019

Susanna Huolman
Kurssimaksu 28,00 €

Oletko kiinnostunut sanataiteesta? Kaipaatko 
vinkkejä kirjoittamiseen? Tällä kurssilla jokainen 
on sanataiteilija. Haemme yhdessä inspiraatiota 
ja rakennamme lauseita, konkreettisella ja 
hauskalla tavalla. Ei tyhjän paperin kammoa, 
ei ryppyisiä otsia. Jos osaat lukea, kirjoittaa ja 
leikata, tämä kurssi sopii sinulle.

110602 Tarinapaja

Pääkirjasto, Elers-huone, 
Kauppalankatu 17
ti 16.15–17.45
10.9.2019–19.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Susanna Huolman
Kurssimaksu 35,00 €

Oletko innostunut kirjaamaan muistoja elämän-
kaaren varrelta? Haluatko herätellä sisäisen 
tarinankertojasi tai ylläpitää kirjoitustaitoa? 
Haluatko käyttää kokemuksiasi fiktion aiheena? 
Tarinapajassa synnytetään tarinoita kirjoittajien 
omien kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Kurssi 
sopii kaikille, eikä aiempaa kirjoittajakokemusta 
tarvita. Kokoontumiset parittomilla viikoilla.
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TEATTERI
110201 Mikä ihmeen esitys?  
       Johdatus nykyesitysten tekemiseen

Loimaan teatteri, Juvantie 11
pe 17.00–20.00, la 
11.00–17.45
13.9.2019–28.9.2019

Eeva Kemppi,  
esitystaiteilija ja kirjoittaja, FM
Kurssimaksu 35,00 €

Voiko mielenosoitus, päivälliset tai kirje salai-
selle ystävälle olla esitys? Kurssilla perehdytään 
Suomessa 2000-luvulla syntyneen uuden 
esitystaiteen sekä performanssin perusteisiin 
ja historiaan. Mitä kaikkea esitys voikaan olla 
ja missä kaikkialla esityksiin voi törmätä? Mitä 
esityksellä voidaan kertoa ja ilmaista? Kurssin 
aikana osallistuvat ideoivat ja valmistavat 
yhdessä ohjaajan kanssa esityksen, happe-
ningin, flashmobin, performanssin tai jonkun 
muun tempauksen. Kurssi ei vaadi aikaisempaa 
kokemusta esiintymisestä, teatterista, tanssista, 
musiikista tai muistakaan taiteista, tarvitaan 
vain utelias ja avoin mieli. 1. jakso pe 13.9. 
klo 17.00–20.00 ja la 14.9. klo 11.00–17.45. 
Kokoontumisten välissä skype-ohjauskerta. 2. 
jakso pe 27.9. klo 17.00–20.00 ja la 28.9. klo 
11.00–17.45.

110202 Musiikkiteatteriproduktio

Loimaan teatteri, Juvantie 11
su 13.00–16.30
3.11.2019–1.12.2019
12.1.2020–29.3.2020

Merikerttu Mutala,  
BA Hons, FM
Kurssimaksu 57,00 €

Valmistamme kurssin aikana aikuisten usiikkiteat-
teriproduktion valmiin käsikirjoituksen pohjalta. 
Osallistujat näyttelevät, laulavat ja käyttävät 
liikekieltä esityksen luomisprosessissa. Mah-
dollisuudet niin soololauluun, ensemble-ryhmä-
lauluun kuin puherooliinkin. Huom! Ei opetusta 
10.11.

110203 Kertunmäen kesäteatteri

Loimaan teatteri, Juvantie 11
su 17.00–20.30
12.1.2020–5.4.2020

Sari Äikää-Torkkeli,  
teatteri-ilm.ohj. YAMK
Kurssimaksu 57,00 €

Tule mukaan kehittämään ilmaisuvalmiuksiasi 
ja treenaamaan näyttelemistä. Harjoitellaan 
kesäteatterinäytelmä, jonka esitykset ovat ke-

sällä Kertunmäen kesäteatterissa. Myös muista 
teatterin osa-alueista kiinnostuneet (lavastus, 
puvustus, tekniikka) voivat osallistua kurssille.

110204 Krekilän Myllyn kesäteatteri

Loimaan teatteri, Juvantie 11
la 13.00–16.30
11.1.2020–4.4.2020

Kurssimaksu 57,00 €

Kurssilla harjoitellaan näyttelemistä erilaisten 
harjoitusten avulla. Lukukausi huipentuu näytel-
mään, jota esitetään kesällä Krekilän Myllyn 
kesäteatterissa. Kesäteatterissa on paljon 
erilaisia hommia myös niille, jotka eivät halua 
näytellä. Jos kiinnostuksesi heräsi, niin ilmoittau-
du mukaan.
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Piirustus ja maalaus
110301 Elävän mallin piirustuskurssi

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
pe 17.00–20.00,  
la–su 10.00–16.00
27.9.2019–29.9.2019

Satu Koivikko
Kurssimaksu 33,00 €

Perjantaina opiskellaan ihmisen mittasuhteita ja 
sommittelua sekä valmistetaan piirustuspohjia 
esim. kuivavärjäämällä elävän mallin paperia. 
Lauantaina ja sunnuntaina piirretään elävää 
mallia käyttäen lyijykyniä, hiiltä, pastelliliituja, 
huopakyniä sekä mustetta tehden nopeita cro-
quistöitä sekä pidempiä asentoja. Ota mukaan 
haluamasi työvälineet sekä eväät.

110302 Piirustus

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
ke 17.00–19.15
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 68,00 €

Kurssilla kehitämme havaintoharjoituksin kuval-
lista ilmaisukykyä. Harjoitamme silmää ja mieltä 
siirtämään näkemäämme ja kokemaamme eri 
materiaaleille, paperille, pahville, kankaalle, 
nahalle jne. Materiaaleina ovat mm. hiili, 

muste, lyijykynä, pastelli, puuvärit sekä huopa-
kynät. Aihepiireinä esim. asetelma, eläimet ja 
ihminen. Kokeilemme myös erikoistekniikoita, 
kuten silitysraudalla piirtämistä. Ota mukaan 
työvälineitä ensimmäiselle kerralle. Sopii myös 
lapsille aikuisen seurassa sekä nuorille.

110303 Kuvataide, non stop -päivätyöpaja

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
ti 09.30–12.30
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 68,00 €

Akvarelli-, akryyli- ja öljyvärimaalareille sekä 
piirtäjille suunnatulla non stop -työpajalla 
luodaan yksilöllisiä teoksia hyvässä yhteishen-
gessä. Kurssimaksu sisältää max. 75 opetus-
tuntia lukuvuoden aikana. Aiheena mm. Minun 
Loimaani. Lisäksi ideoidaan Loimaan Taidetalon 
näyttelyistä. Vuosittain tutustutaan myös harvi-
naisempiin tekniikoihin.

110304 Kuvataide, non stop -iltatyöpaja

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
to 17.00–20.00
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 68,00 €

Sisältö: katso kurssi 110303
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110305 Maalauksen erikoisryhmä (acrylic pouring)

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
ma 18.00–20.15
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 68,00 €

Akryylimaaliseokset laitetaan kuppiin, pulloihin 
tai kannuun. Värit kaadetaan, kipataan tai liu’ute-
taan erilaisille alustoille. Lisäaineena käytetään 
pva-liimaa ja silikonia. Alustoja liikutellaan, 
jolloin värit ja pinnat muodostuvat ja kuumailma-
puhaltimella saadaan kuviointi aikaan. Voidaan 
käyttää myös dreijaa maalausta tehdessä. 
Apuna käytetään tikkuja, lastoja ja pillejä. 
Voidaan tehdä myös kolmiulotteisia maalauksia 
sekä heilurilla liikkeen tuntua. Sopii aloittelijoille, 
sivellinkammoisille sekä pidempään harrastaneil-
le. Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun.

110306 Akryyli- ja akvarellimaalaus

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ti 18.00–20.15
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Heini Kulmanen, TaM
Kurssimaksu 68,00 €

Tutustutaan akryyli- ja akvarellimaalaukseen 
opiskelijan oman kiinnostuksen ja tavoitteiden 
mukaan. Käytetään luovasti erilaisia maalaus-
pohjamateriaaleja ja toteutetaan yksilöllisiä 
teoksia. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa 
kokemusta akryylimaalien tai akvarellien 
käytöstä. Opiskelija tuo omat maalit, siveltimet 
ja maalauspohjat opettajan ohjeiden mukaan. 
Osan materiaaleista voi ostaa myös opettajalta.

110307 Akvarelliateljee

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ke 14.00–17.00
11.9.2019–27.11.2019
15.1.2020–8.4.2020

Marja Junnikkala, TaM
Kurssimaksu 81,00 €

Tervetuloa viettämään luovaa iltapäivää akva-
rellin pariin. Tutustutaan kuvataiteen kiehtovaan 
maailmaan, kehitetään persoonallista ilmaisua 
sekä nautitaan maalaamisesta. Voit työskennellä 
oman teeman parissa tai maalata teoriaopetuk-
seen perustuvia tehtäviä. Ryhmä sopii akva-
rellimaalauksen perusasiat hallitseville, mutta 
aloittelijat voivat tulla mukaan osallistumalla 
Akvarellin aakkosia-kurssille, jossa perusteet 
opetetaan. Tervetuloa vanhat ja uudet opiskeli-
jat mukaan! Ei opetusta 16. ja 23.10.

110308 Akvarelli

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
to 14.00–17.00
12.9.2019–28.11.2019
16.1.2020–26.3.2020

Annikki Mäkinen-Fagerström
Kurssimaksu 88,00 €

Tutustumme akvarellimaalauksen eri tekniikkoihin 
maalaten opettajan opastuksella havainnollisesti 
maisemia, kukkia, eläimiä jne. Kurssi sopii niin 
vasta-alkajille kuin harrastuksessaan pidemmälle 
ehtineillekin. Opettajalta mahdollista hankkia 
tarvikkeita. Lisätietoja opettajalta, puh. 050 306 
3616. Huom! Ei opetusta 10.10. ja 17.10.

110309 Akvarellin aakkoset

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
la–su 10.00–15.00
21.9.2019–22.9.2019

Marja Junnikkala, TaM
Kurssimaksu 18,00 €

Tule tutustumaan akvarellin kiehtovaan maailmaan. 
Viikonloppukurssilla tutustumme akvarellimaala-
uksen perusteisiin sekä teoriassa että käytännön 
harjoitustöillä. Opit perustiedot materiaaleista ja 
välineistä, paperin pingotuksen ja maalausteknisiä 
asioita. Opettaja lähettää ennakkoon ohjeet tarvit-
tavista materiaaleista ja välineistä. Mahdollisuus 
myös ostaa paperia opettajalta. Sopii akvarelli-
maalausta aloitteleville tai perustietoja kertaaville.

110310 Abstrakti akvarelli

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
la–su 10.00–15.00
8.2.2020–9.2.2020

Marja Junnikkala, TaM
Kurssimaksu 18,00 €

Tutustumme abstraktiin akvarellitaiteeseen. Teemme 
erilaisilla akvarellitekniikoilla luovia harjoituksia, 
joilla lähestymme abstraktia eri näkökulmista. Toteu-
tamme yhden abstraktin maalauksen omavalintai-
sella tekniikalla. Mukaan otettavista materiaaleista 
ym. lähetetään ennakkoon infoa sähköpostitse.

110311 Ikonimaalausviikonloppu

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
la–su 10.00–15.00
12.10.2019–13.10.2019

Raija Laiho
Kurssimaksu 23,00 €

Maalataan ikoni omavalintaisen mallin mukaan 
tai jatketaan aikaisemmin aloitettuja töitä. Kurssi 
sopii sekä aloittelijoille että kokeneemmille 
maalareille. Lisätiedot ja materiaalitilaukset 
etukäteen opettajalta, puh. 040 865 4579 tai 
raija.laiho@hotmail.com.
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110312 Loimaan Toimintakeskuksen  
       kuvataiteen virikeryhmä

Loimaan Toimintakeskus, 
Kisällinkatu 4
ke 12.30–14.00
11.9.2019–20.11.2019
15.1.2020–25.3.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 30,00 €

Luovan toiminnan ryhmään voivat tulla muutkin 
kuin toimintakeskuksen asiakkaat. Kurssimaksu 
sisältää materiaalimaksun. Kokoontumiset 
parittomilla viikoilla. (Kurssimaksu alennettu, 
opintoseteliavustus.)

110313 Tammikodin kuvataiteen virikeryhmä

Tammikoti, Nahkurintie 3
ke 12.30–14.00
18.9.2019–27.11.2019
8.1.2020–1.4.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 30,00 €

Luovan toiminnan ryhmään voivat tulla muutkin 
kuin Tammikodin asukkaat. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksun. Kokoontumiset parillisilla 
viikoilla. (Kurssimaksu alennettu, opintoseteli-
avustus.)

Keramiikka, posliini ja lasi
110321 Posliini- ja lasimaalaus,  
       lasinsulatus, aamupäivä

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
to 10.00–13.00
12.9.2019–28.11.2019
16.1.2020–26.3.2020

Annikki Mäkinen-Fagerström
Kurssimaksu 88,00 €

Maalataan vaihtoehtoisesti joko posliinia tai 
lasia. Käytössä on erilaisia maalausmalleja. 
Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin 
harrastuksessaan pidemmälle ehtineillekin. 
Mahdollisuus tehdä myös lasinsulatuksia. 
Opettajan tekemät posliinin- ja lasinpoltot 
eivät sisälly kurssin hintaan. Huom! Ei opetusta 
10.10. ja 17.10.

110322 Posliini- ja lasimaalaus, lasinsulatus, ilta

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
to 17.30–20.30
12.9.2019–28.11.2019
16.1.2020–26.3.2020

Annikki Mäkinen-Fagerström
Kurssimaksu 88,00 €

Sisältö: katso kurssi 110321

110323 Keramiikka

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
ti 18.15–20.30
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 88,00 €

Tutustutaan saven lumoavaan maailmaan. 
Valmistetaan käyttö- ja koriste-esineitä (myös 
koruja) oppilaiden toiveiden ja suunnitelmien 
mukaan. Käytetään perustyötapoja eli mak-
kara- ja levytekniikoita sekä erikoistekniikoita, 
mm. pakottamista. Vain mielikuvitus on rajana. 
Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun.

110324 Rakukeramiikkaa, syksy

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
pe 17.30–19.45, la 
10.00–16.00
14.9.2019–12.10.2019

Hanna Viljanen
Kurssimaksu 31,00 €

Rakukurssilla valmistetaan karkeasta kivi-
tavarasavesta esineitä, jotka viimeistellään 
uniikin lopputuloksen antavalla rakupoltolla. 
Sekä aloittelijat että pidempään keramiikkaa 
harrastaneet ovat tervetulleita. Materiaalit (20 
€) voi ostaa opettajalta. Raakapoltto sisältyy 
kurssimaksuun. Kokoontumiset: töiden muovailu 
la 14.9. klo 11.00–14.00, lasitus pe 11.10. 
klo 17.30–19.45 ja rakupoltto la 12.10. klo 
10.00–16.00.

110325 Rakukeramiikkaa, kevät

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
ke 17.00–20.00, pe 17.00–
20.00, la 10.00–18.00
22.4.2020–16.5.2020

Marja Junnikkala TaM
Kurssimaksu 39,00 €

Valmistetaan karkeasta kivitavarasavesta pieniä 
veistoksia, astioita ym. persoonallisia koriste-esi-
neitä vaikkapa puutarhan somisteeksi. Rakula-
sitteet ja -poltto antavat uniikin lopputuloksen 
teoksille. Kurssi sopii aloittelijoille. Materiaalit 
voi ostaa opettajalta käytön mukaan. Poltot 
sisältyvät kurssimaksuun. Kokoontumiset: töiden 
muovailu ke 22.4. ja 29.4. klo 17.00–20.00, 
lasitus pe 15.5. klo 17.00–20.00 ja poltto la 
16.5. klo 10.00-18.00.
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Kuvataide
110331 Lasten värikylpy, tenavat (3–5-vuotiaat)  

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
ma 16.15–17.00
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 50,00 €

Taidetyöpajalla koetaan värien ja valon 
synnyttämää iloa. Luvassa on tekemisen 
makuista taidetta mukavan yhdessäolon 
merkeissä aikuisen kanssa. Tutustutaan kuva-
taiteen erilaisiin materiaaleihin, työtapoihin 
ja työvälineistöön, teemana eläimet. Kurssille 
osallistuu lapsen kanssa myös aikuinen. 
Ilmoittautuminen lapsen nimellä. (Sisarukselle 
on varattava oma paikka.) Ota mukaan 
työskentelyasu. Materiaalimaksu sisältyy 
kurssimaksuun.

110332 Lasten kuvataide, 
       varhaisiän opinnot (6–7-vuotiaat) 

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
ma 17.00–17.45
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 50,00 €

Opetus on kokeiluihin ja uteliaisuuteen innosta-
vaa tutustumista kuvataiteeseen niin tytöille kuin 
pojille. Monipuolisten tekniikoiden, materiaalien 
ja menetelmien avulla luodaan mielikuvituksel-
lisia ja yksilöllisiä teoksia. Teemana eläimet. 
Lisäksi ideoimme aiheita Loimaan Taidetalon 
näyttelyistä. Materiaalimaksu sisältyy kurssimak-
suun.

110333 Nuorten kuvataide 

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
ti 16.30–18.00
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 65,00 €

Opetuksessa tutustutaan kuvataiteen eri 
työvälineisiin, työtapoihin ja tekniikoihin 
(mm. maalaus, piirustus, grafiikka, keramiikka, 
sekatekniikat). Nyt myös valokuvaus. 
Opintokokonaisuus soveltuu erityisesti 
8–14-vuotiaille. Teemana eläimet. Lisäksi 
ideoidaan aiheita Loimaan Taidetalon 
näyttelyistä. Materiaalimaksu sisältyy 
kurssimaksuun.

110334 Kuvataiteen erityisryhmä  

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
Opintie 2
to 15.00–16.30
12.9.2019–28.11.2019
9.1.2020–2.4.2020

Satu Koivikko
Kurssimaksu 65,00 €

Työskennellään moniaistisesti havainnoimalla 
ja tutkien. Koetaan värien, muotojen ja 
valon synnyttämää iloa. Tutustutaan erilaisiin 
materiaaleihin, työvälineisiin ja kuvataiteen 
työtapoihin (mm maalaus, piirustus, grafiikka, 
keramiikka, sekatekniikat). Virittäytymisen kautta 
tuotetaan yksilöllisiä teoksia. Teemana eläimet. 
Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun.

Sirkus
110211 Jongleeraus 9–12-vuotiaille 

Kauhanojan koulu, liikuntasali, 
Vanha Hämeentie 240
la 10.00–12.15
14.9.2019–14.9.2019

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
Kurssimaksu 15,00 €

Kurssilla tutustutaan lyhyesti jongleeraukseen 
eli esineiden heittelyyn. Harjoitellaan huivi- ja 
pallojongleerausta sekä temppuja diaboloilla, 
lautasilla ja kukkakepeillä (flower stick).

110212 Syysloman sirkusleiri 9–12-vuotiaille 
       – Hirvikoski 

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
liikuntasali, Opintie 2
ma 10.00–13.30
ti 10.00–13.30
14.10.2019–15.10.2019

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
Kurssimaksu 20,00 €

Sirkusleirillä tutustutaan sirkuksen eri lajeihin: 
akrobatiaan, jongleeraukseen ja tasapai-
noiluun. Tule harjoittelemaan yksipyöräisellä 
ajamista ja diabolotemppuja. Päivän aikana 
pidetään 30 minuutin evästauko. Omat eväät ja 
vesipullo mukaan sekä päälle liikuntavaatteet.

110213 Syysloman sirkusleiri 9–12-vuotiaille 
       – Mellilä 

Mellilän palloiluhalli, Melliläntie 65
ke 10.00–13.30
to 10.00–13.30
16.10.2019–17.10.2019

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
Kurssimaksu 20,00 €

Sisältö: katso kurssi 110212

= Aktiivikortti ei käy maksuksi
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110214 Taaperosirkus, syksy 

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
ma 16.15–17.00
9.9.2019–25.11.2019

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
Kurssimaksu 23,00 €

Leikkien ja lorutellen tutustutaan sirkuslajeihin 
ja -välineisiin yhdessä vanhemman kanssa. 
Ryhmä on suunnattu 2–3-vuotiaalle lapselle ja 
vanhemmalle yhteiseksi harrastukseksi, jossa 
molemmat pääsevät harjoittelemaan mm. 
pariakrobatiaa, kuperkeikkoja, tasapainoilua 
ja huivijongleerausta. Iloisen sirkustelun myötä 
kehittyy kehonhallinta, vuorovaikutustaidot sekä 
ryhmässä toimiminen. Ilmoittautuminen aikuisen 
nimellä.

110215 Taaperosirkus, kevät 

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
ma 16.15–17.00
13.1.2020–6.4.2020

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
Kurssimaksu 23,00 €

Sisältö: katso kurssi 110214

110216 Sirkuksen alkeet 7–9-vuotiaille 

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
ti 15.15–16.00
10.9.2019–26.11.2019
14.1.2020–7.4.2020

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
Kurssimaksu 36,00 €

Tule kokeilemaan yksipyöräisellä ajamista 
tai opettelemaan päälläseisontaa. Kurssilla 
käydään läpi akrobatian, jongleerauksen, 
tasapainoilun ja esiintymisen perusteita ryhmän 
tason mukaan. Lisäksi kehitetään lihaskuntoa 
ja venyvyyttä. Kurssin päätteeksi valmistetaan 
sirkusesitys.

110217 Sirkuksen alkeet/jatko 7–9-vuotiaille 

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
ma 17.00–17.45
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
Kurssimaksu 36,00 €

Sisältö: katso kurssi 110216

110218 Sirkuksen alkeet/jatko 
       10–13-vuotiaille 

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
ma 17.50–19.20
9.9.2019–25.11.2019
13.1.2020–6.4.2020

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
Kurssimaksu 54,00 €

Sisältö: katso kurssi 110216

= Aktiivikortti ei käy maksuksi
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Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoi-
tettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää 
eri taiteenalojen opetusta, jonka järjestämistä 
valvoo Opetushallitus. Taiteen perusopetuksen 
tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia 
opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämää-
rätietoisesti ja omien kiinnostusten kohteiden 
suuntaisesti. Opetuksella edistetään oppilaan 
taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen 
harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle 
ominaista osaamista ja antaa valmiuksia ha-
keutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen 
koulutukseen.

Loimaan työväenopisto järjestää lapsille ja 
nuorille kuvataiteen, teatteritaiteen ja musiikin 
perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan, 
joka tarkoittaa 500 tunnin opintokokonaisuut-
ta. Opintokokonaisuuden voi suorittaa noin 
kuudessa lukuvuodessa. Opinnot voi aloittaa 
noin 7-vuotiaana. Opintotodistuksen saaminen 
edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Taiteen perusopetus perustuu Opetushallituksen 
ohjeistamaan opetussuunnitelmaan, jonka 
pohjalta opetuksen järjestäjä laatii paikallisen 
opetussuunnitelman opetuksen toteuttamiseksi. 
Syksyllä 2019 Loimaalla alkavien uusien 
ryhmien opetus noudattaa Loimaan kaupungin 
sivistysvaliokunnan hyväksymää uutta taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka poh-
jautuu Opetushallituksen opetussuunnitelman 
perusteisiin (2017). Syksyllä 2019 alkaa uusia 
opetusryhmiä sekä teatteritaiteen että musiikin 
perusopetuksessa.

Lisätietoja Loimaan työväenopiston 
taiteen perusopetuksesta sekä 
paikalliset opetussuunnitelmat löytyy 
Loimaan työväenopiston Peda.netistä: 
https://peda.net/lt/taiteen-perusopetus.

Teatteritaiteen perusopetus
Teatteritaiteen perusopetus järjestetään Loimaan 
teatterilla. Uudet ryhmät alkavat joka toinen 
lukuvuosi. Syksyllä 2019 alkaa kaksi uutta 
ryhmää. Mahdollisia opiskelijapaikkoja jo 
meneillään olevista ryhmistä voi tiedustella 
Sari Äikää-Torkkelilta, puh. 0500 726 573 tai 
info@loimaanteatteri.fi.

110221 Teatteritaiteen perusopetus A1_MA (2019)
        – Ensiaskeleet (7–9-vuotiaat) 

Loimaan teatteri, Juvantie 11
ma 17.15–18.00
9.9.2019–9.12.2019
13.1.2020–18.5.2020

Katriina Reijonen
Kurssimaksu 45,00 €

Alkava ryhmä teatteriharrastuksesta kiinnostu-
neille 7–9-vuotiaille. Teatteritaiteen perusopetus 
sisältää yhteensä 500 oppituntia. Oppilas saa 
päättötodistuksen suoritettuaan kymmenen opin-
tokokonaisuutta. Opetus etenee tasolta toiselle, 
ja opinnot suoritetaan noin 6–8 vuodessa. 
Kurssilla opiskellaan teatteri-ilmaisun perusteita 
erilasten harjoitteiden sekä satujen ja tarinoiden 
kautta.

110222 Teatteritaiteen perusopetus A1_TI (2019) 
       – Ensiaskeleet (7–9-vuotiaat) 

Loimaan teatteri, Juvantie 11
ti 17.15–18.00
10.9.2019–10.12.2019
14.1.2020–12.5.2020

Katriina Reijonen
Kurssimaksu 45,00 €

Sisältö: katso kurssi 110221

110223 Teatteritaiteen perusopetus A3_MA (2017) 
       – Näyttämöllä 

Loimaan teatteri, Juvantie 11
ma 17.30–19.00
9.9.2019–9.12.2019
13.1.2020–18.5.2020

Sari Äikää-Torkkeli,  
teatteri-ilm.ohj. YAMK
Kurssimaksu 100,00 €

Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusope-
tuksen syksyllä 2017 aloittaneille. Oppilaiden 
tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy uudel-

= Aktiivikortti ei käy maksuksi
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leen. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen 
oppilaiden huoltajille elokuussa. Kurssimaksu 
sisältää oppikirjan.

110224 Teatteritaiteen perusopetus A3_KE (2017) 
       – Näyttämöllä 

Loimaan teatteri, Juvantie 11
ke 17.30–19.00
11.9.2019–11.12.2019
15.1.2020–13.5.2020

Sari Äikää-Torkkeli,  
teatteri-ilm.ohj. YAMK
Kurssimaksu 100,00 €

Sisältö: katso kurssi 110223

110225 Teatteritaiteen perusopetus A5 (2015) 
       – Tekstin lähteillä 

Loimaan teatteri, Juvantie 11
ti 17.30–19.00
10.9.2019–10.12.2019
14.1.2020–12.5.2020

Sari Äikää-Torkkeli,  
teatteri-ilm. ohj. YAMK
Kurssimaksu 100,00 €

Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusope-
tuksen syksyllä 2015 aloittaneille. Oppilaiden 
tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy uudel-
leen. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen 
oppilaiden huoltajille elokuussa. Kurssimaksu 
sisältää oppikirjan.

Kuvataiteen perusopetus
Kuvataiteen perusopetus järjestetään kahtena 
ensimmäisenä lukuvuonna Loimaan alakouluissa 
ja tämän jälkeen se siirtyy taiteen perusopetuk-
sen omaan opetustilaan. Kuvataiteessa uusia 
ryhmiä alkaa seuraavan kerran syksyllä 2020. 
Syksyllä 2018 alkaneisiin ryhmiin otetaan 
vapaille paikoille uusia oppilaita vuonna 2010 
syntyneistä. Vapaista opetuspaikoista voi 
tiedustella 21.8. alkaen taiteen perusopetuksen 
suunnittelijaopettajalta, puh. 02 761 1262 tai 
sp. marja.junnikkala@loimaa.fi.

110341 Kuvis 2 A1 

Keskuskoulu, Kalevalankatu 12
ti 14.30–16.00
10.9.2019–3.12.2019
14.1.2020–7.4.2020

Heini Kulmanen, TaM
Kurssimaksu 65,00 €

Opetus perustuu uuteen TPO:n opetussuunni-
telmaan. Ryhmä on kuvataiteen perusopinnot 
syksyllä 2018 aloittaneille. Oppilaiden tulee 
ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy uudelleen. Il-
moittautumisesta tiedotetaan erikseen oppilaiden 
huoltajille elokuussa. Vapaisiin oppilaspaikkoihin 
voi ilmoittautua 23.8. alkaen. Uusia oppilaita 
otetaan ensisijassa vuonna 2010 syntyneistä. 
Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun.

110342 Kuvis 2 A2 

Keskuskoulu, tekstiilityön 
luokka, Kalevalankatu 12
to 15.15–16.45
12.9.2019–5.12.2019
9.1.2020–2.4.2020

Heini Kulmanen, TaM
Kurssimaksu 65,00 €

Sisältö: katso kurssi 110341

110343 Kuvis 2 A3 

Keskuskoulu, Kalevalankatu 12
pe 13.00–14.30
13.9.2019–13.12.2019
10.1.2020–3.4.2020

Heini Kulmanen, TaM
Kurssimaksu 65,00 €

Sisältö: katso kurssi 110341

110344 Kuvis 2 B1 

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
Opintie 2
ke 13.00–14.30
11.9.2019–4.12.2019
15.1.2020–8.4.2020

Heini Kulmanen, TaM
Kurssimaksu 65,00 €

Sisältö: katso kurssi 110341

= Aktiivikortti ei käy maksuksi
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110345 Kuvis 2 B2 

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
kuvataideluokka, Opintie 2
ke 15.00–16.30
11.9.2019–4.12.2019
15.1.2020–8.4.2020

Heini Kulmanen, TaM
Kurssimaksu 65,00 €

Sisältö: katso kurssi 110341

110346 Kuvis 2 C 

Kirkonkylän koulu, Aapiskuja 5
to 13.00–14.30
12.9.2019–5.12.2019
9.1.2020–2.4.2020

Heini Kulmanen, TaM
Kurssimaksu 65,00 €

Sisältö: katso kurssi 110341

110347 Kuvis 2 D 

Asemanseudun koulu, Melliläntie 
65
ma 14.00–15.30
9.9.2019–2.12.2019
13.1.2020–6.4.2020

Heini Kulmanen, TaM
Kurssimaksu 65,00 €

Sisältö: katso kurssi 110341

Musiikin perusopetus
Taiteen perusopetuksen musiikkiopinnot antavat 
valmiuksia itseilmaisuun ja kannustavat lasta 
löytämään musiikin ilon – musiikin elinikäiseen 
harrastamiseen asti. Opetus järjestetään 
Hirvikosken yhtenäiskoululla, jossa jatkavat 
ryhmät 6-vuotiaista alkaen, lisäksi uusi ryh-
mä noin 7-vuotiaista alkaen. Opetuksesta 
voi tiedustella tarkemmin Anna Toukolalta, 
puh. 050 529 3588.

110131 Pianonsoitto ja musiikkitaito 1, 
       ryhmä A, uusi 

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Opintie 2
ma 16.30–17.30
9.9.2019–9.12.2019
13.1.2020–20.4.2020

Anna Toukola
Kurssimaksu 130,00 €

Pianonsoiton ja musiikin hahmottamistaitojen 
opetusta 3–4 oppilaan ryhmässä 7-vuotiaista 
alkaen. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita. 
Materiaalihankinnat oppilas tekee opettajan 
ohjeen mukaan ennen kurssin alkua. Lasten ja 

nuorten taiteen perusopetusta, musiikin yleinen 
oppimäärä. Huom! Pidätetään oikeus muutok-
siin opetuspäivän ja kellonajan suhteen.

110132 Pianonsoitto ja musiikkitaito 1, 
       ryhmä B, jatkava 

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Opintie 2
ma 14.30–15.30
9.9.2019–9.12.2019
13.1.2020–20.4.2020

Anna Toukola
Kurssimaksu 130,00 €

Sisältö: katso kurssi 110131. Noin 8-vuotiaista 
alkaen, soittoa aiemmin noin vuoden verran ryh-
mässä tai yksilötunneilla harrastaneille (alkeet).

110133 Pianonsoitto ja musiikkitaito 1, 
       ryhmä C, jatkava 

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Opintie 2
ma 15.30–16.30
9.9.2019–9.12.2019
13.1.2020–20.4.2020

Anna Toukola
Kurssimaksu 130,00 €

Sisältö: katso kurssi 110131. 6–8-vuotiaille, 
soittoa aiemmin noin vuoden verran ryhmässä 
tai yksilötunneilla harrastaneille (alkeet).

= Aktiivikortti ei käy maksuksi
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KULKU OPETUSTILOIHIN
Puistokadun koulu (1) 

Hirvikosken yhtenäiskoulu (2)

Vesikoskitalo (3)

1

2

3



02 761 1261
tyovaenopisto@loimaa.fi
www.opistot.fi

Julkinen tiedote


