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Tervetuloa opiskelemaan!
Käsissäsi on Loimaan työväenopiston lukuvuoden 2020–2021 opinto-ohjelma. Opistomme 
vuosittainen opetustarjonta käsittää noin 8 000 opetustuntia jakautuen lähes 300 kurssiin.

Vuosi 2020 on ollut työväenopistossamme hyvin tavallisuudesta poikkeava. Puhjenneen 
koronavirusepidemian vuoksi Loimaan kaupunki nimittäin maaliskuun puolivälissä päätti, 
että opiston kurssit koko kevään osalta lopetetaan ja toimipaikat suljetaan. Huhtikuun 
alkupuolella myös oppilaitoksen henkilökunta siirtyi osittain etätyöhön. Yhteydet hoidettiin 
sen jälkeen pitkälti puhelimen, sähköpostin ja etäkokoustamisohjelman välityksellä.

Samanaikaisesti, kun kurssisuunnittelu oli täydessä käynnissä, mieliämme kalvoi 
epätietoisuus siitä, päästäisiinkö vielä syksylläkään normaalia lähiopetusta aloittamaan. 
Laajaa opettajakuntaamme pyydettiinkin arvioimaan omat mahdollisuutensa käynnistää 
syyslukukauden kurssinsa tarvittaessa verkko-opetuksena. Tilanteen niin vaatiessa 
opetusta ryhdytäänkin antamaan poikkeusjärjestelyin, mikä voi aiheuttaa muutoksia paitsi 
opetustapoihin myös opintoryhmien aikatauluihin ja ryhmäkokoihin.

Työväenopiston ollessa opetuksen osalta kiinni tila-asioissa on silti tapahtunut edistystä. 
Kauan odotettu vanhan ja perinteikkään opistotalomme eli nykyisen Taidetalon 
julkisivuremontti on vihdoin tehty, ja syksyn 2020 käynnistyessä oppilaitoksemme 
kuvataidekoululaiset – ja jotkut muutkin ryhmät – pääsevät harjoittamaan opintojaan 
käyttöömme saneeratuissa entisen ’krottikoulun’ tiloissa. Myös työväenopiston ja 
musiikkiopiston yhteinen toimisto saa loppukesällä tyyssijansa viimeksi mainitusta paikasta.

Loimaan kaupunki irtisanoi tammikuussa 2020 Pöytyän kunnan kanssa vuonna 
2012 tekemänsä sopimuksen Loimaan työväenopiston rehtoripalvelujen ostamisesta 
Auranlaakson kansalaisopistolta. Ajatuksena näet on, että Loimaan musiikkiopiston 
rehtorin virkaa uudelleen täytettäessä siihen yhdistetään myös työväenopiston rehtorille 
kuuluvat tehtävät. Omalta osaltani tämä tarkoittaa sitä, että yli seitsemän vuotta jatkunut 
työni Loimaalla päättyy. Tässä yhteydessä haluankin kiittää työväenopiston opiskelijoita ja 
kaikkia muita sen sidosryhmiä kuluneista vuosista.

Vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta Loimaan työväenopiston lukuvuoden 2020–2021 
opinto-ohjelma on saatu valmiiksi ja tämän painatteen myötä myös kaupungissamme 
asuvien luettavaksi. Toivottavasti meistä itse kukin löytää siitä itselleen sopivia ja itseä 
kiinnostavia kursseja ja luentoja.

Tervetuloa harrastamaan ja oppimaan uutta opistomme laadukkaille kursseille!

Ilkka Virta, rehtori
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Yhteystiedot
Loimaan työväenopisto

Käyntiosoite: Ylistaronkatu 36,  
32200 Loimaa

Postiosoite: PL 129, 32201 Loimaa

Puhelin: 02 761 1261

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

Internet: opistot.fi

Toimisto avoinna: ma–pe klo 9.00–15.00

(13.9.2020 asti perjantaisin suljettu Loimaan 
kaupungin henkilöstön lomautusten vuoksi)

Henkilöstö
Rehtori, KT Ilkka Virta,  
puh. 0400 960 748 (tavoitettavissa puhelimitse 
työtehtävien salliessa 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

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

Koronaepidemia
Koronaepidemian mahdollinen jatkuminen voi 
aiheuttaa syksyllä muutoksia kurssien ryhmä-
kokoihin, aikatauluihin, opetustapoihin jne. 
Poikkeustilanteen edelleen vallitessa pyrimme 
järjestämään osan opetuksesta etämuotoisena. 
Mikäli epäröit – esim. riskiryhmään kuulumisesi 
vuoksi – osallistua syksyllä lähiopetuksena 
järjestettävään opetukseen, kannattaa sinun 
kuitenkin varata paikkasi ryhmässä rohkeasti 
jo ilmoittautumisaikana. Vähintään lukukauden 
mittaisilla kursseilla sinulla on oikeus peruuttaa 
osallistumisesi veloituksetta, kunhan teet sen 
ennen kolmatta kokoontumiskertaa. Lyhyemmillä 
kursseilla peruutukset on tehtävä ennen opetuk-
sen alkua.

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 
KESKIVIIKKONA 19.8.2020  
KELLO 18.00
Verkossa: opistopalvelut.fi/loimaa

• Avoinna kaikkina vuorokaudenaikoina, 
kätevin tapa varata kurssipaikka!

• Ilmoittautuminen tehdään aina kurssin 
osallistujan tiedoilla. Alaikäisten 
ilmoittautumiseen tarvitaan osallistujan 
tietojen lisäksi myös huoltajan tiedot 
maksajan kohdalle.

• Henkilötunnus (tai Y-tunnus, mikäli 
maksajana on yritys tai yhteisö) tarvitaan 
mm. kurssimaksujen valvontaa varten.

• Matkapuhelinnumero pyydetään 
mahdollisten kurssimuutosten sekä 
kurssipaikkojen varasijoilta saamisten 
ilmoittamista varten.

• Sähköpostiosoite pyydetään 
ilmoittautumisvahvistusten lähettämistä, 
kurssien lisätietojen informointia sekä 
kurssipalautteiden keräämistä varten.

Puhelimitse: 02 761 1261

• 19.8. kello 18–20 ja siitä eteenpäin  
ma–to 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. Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä 
tietoa kurssin alkamisesta. Tekstiviesti-ilmoitus 
lähetetään ainoastaan silloin, jos kurssi jostain 
syystä peruuntuu.

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

Kurssipaikan menettäminen
Mikäli opiskelija on ollut koko lukuvuoden kestä-
vällä kurssilla syyslukukaudella läsnä vain kolme 
kertaa tai vähemmän, hän menettää paikkansa 
ryhmässä vuodenvaihteessa ja tilalle kutsutaan 
opiskelija varasijalta. Opiskelupaikan voi kui-
tenkin säilyttää ilmoittamalla opiston toimistoon 
pidemmistä yhtäjaksoisista poissaoloistaan tai 
halustaan pitää kurssipaikkansa.

Opettajan sairastuminen  
tai kurssin keskeytys
Opisto pyrkii huolehtimaan opettajien sai-
rauspoissaolot ensisijaisesti sijaisjärjestelyin. 
Pääsääntöisesti ensimmäiselle peruuntuneelle 
kurssikerralle ei sijaista palkata. Opetusta saa-
tetaan joutua jättämään pitämättä myös tilojen 
pääkäyttäjän opiston käyttövuoroihin tekemien 
viime hetken peruutusten vuoksi. Työväenopisto 
pidättää itsellään oikeuden jättää pidemmillä 
kursseilla kohtuullisen määrän kokoontumisia 
pitämättä ilman, että kurssimaksuja palautetaan. 
Mikäli opintoryhmän keskeytyminen johtuu 
muusta syystä kuin opiskelijamäärän alenemi-
sesta, työväenopisto voi palauttaa opetukseen 
säännöllisesti osallistuneille osan maksetuista 
kurssimaksuista. Kuitenkaan 20 euroa pienem-
piä maksuosuuksia ei palauteta.

Maksut ja materiaalit
Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan 
kurssimaksun, mikäli ei ole peruuttanut ilmoittau-

tumistaan määräajassa. Kurssimaksut laskute-
taan yhdessä erässä. Opiston perimät maksut 
ovat suoraan ulosottokelpoisia ja maksamatta 
jääneet laskut siirretään Sarastia Kuntaperintä 
Oy:lle. Kursseille ei voi ilmoittautua, mikäli 
edellisten vuosien maksuja on maksamatta. 
Oppikirjat ja muu materiaali eivät sisälly kurs-
simaksuihin, vaan opiskelija kustantaa ne itse. 
Poikkeukset ilmoitetaan ohjelmassa erikseen.

Opintoseteliavustus
Opetushallitus on myöntänyt Loimaan työvä-
enopistolle nk. opintoseteliavustusta käytettä-
väksi joidenkin erityisryhmien kurssimaksujen 
alentamiseen. Alennettu hinta näkyy tässä 
opinto-ohjelmassa kyseisen kurssin kohdalla. 
Harkinnanvaraista opintoseteliperusteista kurs-
simaksun alennusta voi taloudellisin perustein 
anoa myös muille kursseille. Vapaamuotoinen 
hakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava 
työväenopiston toimistoon esimerkiksi sähköpos-
titse osoitteella tyovaenopisto@loimaa.fi.

Edenred, ePassi,  
Smartum ja Tyky
Kursseja voi maksaa myös seuraavilla 
työnantajan tarjoamilla maksuvälineillä:
• EDENRED (mobiilimaksu), Edenred Finland Oy
• ePASSI (mobiilimaksu), ePassi Payments Oy
• SMARTUM (seteli- ja mobiilimaksu), 

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

Kuntoiluseteli Oy

Em. maksuista tulee ilmoittaa opistolle jo ilmoit-
tautumisen yhteydessä (verkkoilmoittautumisissa 
kohdassa ”maksutapailmoitus”). Maksut 
pitää hoitaa kahden viikon kuluessa 
kurssin alkamisesta. Muussa tapauksessa 
kurssimaksu laskutetaan normaalisti eikä tehtyä 
laskua enää hyvitetä.

Suoritetuista mobiili- ja verkkomaksuista saamme 
tiedon sähköisesti suoraan em. palveluntarjoajilta.

Setelit toimitetaan opiston toimistoon. Mikäli 
paikalle ei pääse toimiston aukioloaikana, 
setelit voi jättää kuoressa ulko-oven vieressä 
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olevaan lukittuun postilaatikkoon tai lähettää 
ne omalla vastuulla postitse (Loimaan työväeno-
pisto, PL 129, 32201 Loimaa). Mukaan pitää 
liittää maksajan nimi sekä maksettavan kurssin 
tiedot. Koko kurssimaksu on suoritettava seteleil-
lä, eli osaa kurssimaksusta ei laskuteta. Seteleitä 
ei voi vaihtaa rahaksi eikä niistä voida antaa 
takaisin vaihtorahaa.

Etu on henkilökohtainen, eikä sitä voi käyttää 
esimerkiksi perheenjäsenet. Opistolla on oikeus 
tarkistaa käyttäjän henkilöllisyys.

Aktiivikortti
• Aktiivikortilla voi osallistua lukuvuoden 

aikana enintään neljälle kurssille.
• Kortti on henkilökohtainen, eikä siihen voi 

sisällyttää lapsille ja nuorille suunnattuja 
kursseja, musiikin yksityisopetusta 
eikä erikoiskursseja (maininta 
kurssikuvaustekstissä).

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

• Kortti on tilattava viimeistään 11.10.2020 
(verkko ilmoittautumisessa kurssinumero 
999999).

• Kortin hinta on 110 euroa.

Tiedottaminen
Uusista kursseista, tapahtumista ja näyttelyistä 
tiedotetaan mm. opiston kotisivuilla, Faceboo-
kissa ja sanomalehdissä. Kurssien aikataulu- tai 
muut muutokset tiedotetaan kursseille ilmoittautu-
neille tekstiviestillä.

Vakuutukset
Loimaan kaupungin vakuutusturva on voimassa 
opetuksen aikana, opetukseen välittömästi liittyvil-
lä matkoilla ja opintoretkillä sekä muissa kaupun-
gin järjestämissä ja valvomissa tilaisuuksissa.

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  
ja henkilötunnuksen käsittely
Oppilaitos voi henkilötietolain 13 §:n perusteella 
käsitellä opiskelijan henkilötunnusta. Henkilötun-
nus on tarpeellinen yksiselitteisessä yksilöinnissä, 
jota tarvitaan opiskelijan ja oppilaitoksen 
oikeuksien sekä velvollisuuksien toteuttamiseksi, 
kuten maksut, todistukset, tutkinnot/passit/kortit 
ja opetuksen järjestäminen. Opiskelijan henkilö-
tunnusta tai muita tietoja ei luovuteta ulkopuolisil-
le tahoille, vaan käytetään ainoastaan opetuksen 
järjestämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin ja 
opiskelijarekisterin lain mukaiseen ylläpitoon.

Hanke
Loimaan työväenopisto, yhteiskumppaninaan 
Naantalin opisto, on saanut Opetushallitukselta 
laatu- ja kehittämisavustuksen lukuvuosille 
2020–2021 (LAKE-avustus). Hankkeen nimi on 
Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen 
arvostukseen ja sen tavoitteena on taiteen 
perusopetuksen dokumentoinnin, arvioinnin 
sekä verkostoyhteistyön kehittäminen. Hanketta 
koordinoi suunnittelijaopettaja Marja Junnikkala.

Hyödyllisiä linkkejä
Loimaan työväenopiston kotisivut: opistot.fi

Kurssi-ilmoittautumiset:  
opistopalvelut.fi/loimaa

Facebook-sivut: Loimaan työväenopisto

Peda.net: peda.net/lt

Koko Suomen kansalais- ja työväenopistojen 
kurssit: linnunrata.fi

Tietoa kansalaisopistojen toiminnasta: 
kansalaisopistot.fi

LUENNOT
999901, Studia Generalia 
-luennot, syksy
Pääkirjasto, Kauppalankatu 17 
To 18.00–19.30

1.10. Ensimmäinen divisioona (jatkosodassa) 
kohti Petroskoita: historianharrastaja Seppo 
Posio

8.10. Elämästäni ja taiteestani lapsuudesta 
nykyhetkeen: japanilainen kuvataiteilija Tatsio 
Hoshika

22.10. Talonpoikien sivistämisestä vuosisatojen 
kuluessa: kotiseutuneuvos Raija Kouri

5.11. Isojaon toteuttaminen Lounais-Suomessa: 
FT Kirsi Laine

12.11. Loimaalaiset Turun yliopiston 
rakentajina: professori Vesa Vares. (Huom! 
Tämä luento pidetään poikkeuksellisesti Loimaan 
taidetalossa.)

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

999902, Studia Generalia 
-luennot, kevät
Pääkirjasto, Kauppalankatu 17 
To 18.00–19.30

14.1. Arkea ja juhlaa antiikin Roomassa: FM 
Veli-Matti Rissanen

28.1. Kuka oli Marcus Tullius Cicero? – mies 
kirjeiden takana: FM Veli-Matti Rissanen

11.2. Kirkkokurista kunnalliskuriin – 
järjestyskysymys ja paikaIlishallinto 
maaseudulla: FL Veikko Laakso

4.3. Viljelijät isojaon edistäjinä ja vastustajina: 
FT Kirsi Laine

18.3. Asumisen valintoja – tontin muutot 
isojaossa: FT Kirsi Laine.

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

999903, IKIS-luennot
Pääkirjasto, Elers-huone,  
Kauppalankatu 17
Ke 14.00–16.00

14.10. Hoidammeko liikaa vai liian vähän?

18.11. Eläinten värikäs viestintä

9.12. Luova laiskuus ja hallittu hidastelu.

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

999904, Yhdistyksen ja pien-
yrittäjän tietosuoja ajan tasalle
Kuvataidekoulu, luokka 1 (media), 
Ylistaronkatu 36
Ma 18.00–20.15

9.11.2020
Mika Rantala 15,00 €

Tietosuojasäännökset edellyttävät yhdistyksiltä 
entistä tarkempaa jäsenten sekä muiden 
henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyä ja 
säilyttämistä. Luennolla käsitellään asetuksen 
ja lain keskeinen sisältö, sekä niiden tuomat 
oikeudet ja velvoitteet. Tietosuojaselosteisiin on 
päivitettävä uudet käytänteet kaikkien saataville.
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LUPAKURSSIT
999911, Saaristolaivurikurssi

Kuvataidekoulu, luokka 1 
(media), Ylistaronkatu 36
3.10.–9.12.2020

Petteri Olkkonen
40,00 €

Saaristomerenkulun kurssi on Suomen Navigaa-
tioliiton koulutusportaan ensimmäinen aste ja se 
keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikenne-
säädöksiin. Kurssin jälkeen on mahdollista osal-
listua Saaristomerenkulun tutkintoon joulukuus-
sa. Materiaalit ostettavissa kouluttajalta kurssin 
aikana hintaan noin 80 €. Kurssi toteutetaan 
pääosin viikonloppuopetuksena.  
Kokoontumiset:
la 3.10. klo 10.00–13.00
su 4.10. klo 10.00–14.00
ke 21.10. klo 18.00–20.15
la 7.11. klo 10.00–13.00
su 8.11. klo 10.00–14.00
su 29.11. klo 10.00–13.00
ke 9.12. klo 18.00–20.15.

999912, Hygieniaosaamisen testitilaisuus 

Kuvataidekoulu,  
luokka 1 (media),  
Ylistaronkatu 36
Ti 18.00–19.30
6–20.10.2020

Satu Toivonen
15,00 €

Kurssin aikana valmistaudutaan hygieniapassi-
testiin ja myös tehdään tuo testi. Kurssimaksu ei 
sisällä todistusta ja korttia (7 €), jotka makse-
taan opettajalle käteisenä. Osallistuminen edel-
lyttää itseohjautuvaa ja oma-aloitteista etukätei-
sopiskelua. Oppimateriaalia on löydettävissä 
sivustolta www.ruokavirasto.fi. Testitilaisuudessa 
sinulla pitää olla mukanasi voimassa oleva, 
alkuperäinen ja kuvallinen henkilöllisyystodistus 
sekä sininen kuulakärkikynä.

HISTORIA,  
YHTEISKUNTA JA TALOUS
130101, Kurkijoen kirkonkylän  

pienoismallia rakentamaan!

Kuukantalo, Kuukankuja 1
Pe 16.00–18.15
25.9.–4.12.2020, 22.1.–
26.3.2021

Lauri Kainulainen
56,00 €

Kurssilla työstämme Kurkijoen kirkonkylän eli Lo-
potin pienoismallia. Sen rakentaminen on alka-
nut syksyllä 2018, mutta mukaan mahtuu vielä 
uusiakin nikkaroijia. Kokoamme talo talolta sen 
miljöön, millainen Lopotti oli kesällä 1939. Sa-
malla perehdymme paikkakunnan sotia edeltä-
vän ajan historiaan. Osassa rakennusvaiheista 
mukana on kurssin opettaja tai Kurkijoki-Säätiön 
nimeämä paikkakunnan tuntija. Työskentelyyn 
sisältyy myös itsenäistä toimintaa. Pääosin ko-
koonnutaan parittomina viikkoina.

130102, Sukututkimuksen perusteet

Kuvataidekoulu, luokka 1 (media), 
Ylistaronkatu 36
To 17.30–20.30
22.10.–3.12.2020

Juha Vuorela
40,00 €

Kurssilla perehdytään kirkonkirjojen käyttöön 
ja niiden saatavuuteen. Tutuksi tulevat HisKi- ja 
Karjala-tietokannat, Digiarkisto, Digitaaliarkisto 
ja Kansallisarkiston käyttölupamenettely sekä 
monet muut lähteet. Lisäksi tutustumme muihin 
suku- ja henkilöhistorian kannalta keskeisiin digi-
taalisiin lähteisiin sekä niiden käyttöön ja löydet-
tävyyteen. Sisällössä on mukana mm. sanoma-
lehtiarkisto, DNA, kartat, henkikirjat, maakirjat, 
sotilasrullat, tuomiokirjat ja useat tietokannat. 
Käymme läpi myös sukututkimusohjelmia. Kurssi 
sopii erityisen hyvin kaikille niille, jotka haluavat 
kehittää harrastustaan, mutta aloittelijatkin ovat 
tervetulleita.

310104, Osakesijoittamisen aloittaminen 
-verkkokurssi

Ke 17.30–19.45
23.9.–11.11.2020

Kimmo Forssander
28,00 €

Tervetuloa hakemaan oppia osakesäästämisen 
saloihin! Kurssi ei vaadi sinulta aikaisempaa 
sijoituskokemusta, mutta edellyttää, että käy-
tössäsi on tietokone. Oppituntien aihealueina 
ovat mm. perehtyminen pörssin toimintaan ja 
osakekaupankäyntiin, sijoittamisen sanasto sekä 
osakesijoittamisen aloittamisen vaatimat erilaiset 
toimet. Tietoa saat myös osakkeiden tuoton muo-
dostumisesta ja osakemarkkinoiden riskeistä, 
erityyppisistä yhtiöistä (mm. toimialat, kasvu-/
arvoyhtiöt, syklisyys, defensiivisyys) sekä osak-
keiden tunnusluvuista. Opintokokonaisuus sopii 
kaikille, jotka ovat kiinnostuneita osakesijoittami-
sen tarjoamista mahdollisuuksista oman varalli-
suuden kasvattamiseen, mutta kokevat aloittami-
sen vaikeaksi. Ilmoittautumiset 10.9. mennessä. 
Kurssi toteutuu, jos osallistujia on vähintään 10.

310105, Verkkokaupan perustaminen -verkkokurssi

To 17.30–19.45
17.9.–3.12.2020

Kimmo Forssander
40,00 €

Ryhtyisitkö tekemään verkkokauppaa? Tule 
rohkeasti mukaan, jos aihe kiinnostaa sinua. 
Kurssin alussa teemme sinulle oman liiketoimin-
tasuunnitelman. Sopivimman verkkokauppa-alus-
tan pystyt sitten valitsemaan tämän suunnitel-
man pohjalta. Opetuksen sisältönä ovat mm. 
tuotteistosta päättäminen, myyvä hinnoittelu ja 
alennusten käyttö, verkkokaupan löydettävyys ja 
näkyvyys, hakukonemarkkinointi ja -optimointi, 
kannattavuuden kehittäminen sekä verkkokaup-
paa koskeva lainsäädäntö. Kurssimaksun lisäksi 
opiskelija joutuu maksamaan itse valitsemansa 
verkkokauppa-alustan kuukausimaksut. Ilmoit-
tautumiset 3.9. mennessä. Kurssi toteutuu, jos 
osallistujia on vähintään 10.
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TIETOTEKNIIKKA
340101, Älypuhelin taskussa – Android, perusteet

Kuvataidekoulu, luokka 1 
(media), Ylistaronkatu 36
Ma 17.30–20.30
5.–26.10.2020

Mika Rantala
18,00 €

Onko sinulla Samsung, uudempi Nokia-, 
Huawei-, Honor-, Sony- tai LG-älypuhelin? Tule 
tutustumaan puhelimesi toimintoihin ja sovelluk-
siin. Aloitetaan perustoiminnoista, kuten ohjel-
mien latauksesta ja päivityksistä sekä perusase-
tuksista. Opetellaan hyödyntämään Googlen 
sovelluksia. Ota oma Android-älypuhelimesi 
mukaan.

340102, Älypuhelin taskussa – Android, jatko

Kuvataidekoulu, luokka 1 
(media), Ylistaronkatu 36
Ma 17.30–20.30
8.2.–8.3.2021

Mika Rantala
23,00 €

Jatkokurssi Samsungia, uudempaa Nokiaa, 
Huaweita, Honoria, LG:tä, tai Sonya älypuheli-
mena käyttäville. Hallitset jo Android-puhelimesi 
perusteet, mutta haluaisit oppia lisää. Kurssilla 
opetellaan älypuhelimen käyttöä ja sovelluksien 
hyödyntämistä. Jatketaan Googlen sovelluksien 
ja Drive-pilvipalveluiden hyödyntämistä esim. 
varmistuksiin. Tutustutaan QR-koodin käyttöön. 
Siirrämme valokuvia tietokoneelle. Ota oma pu-
helin ja sen USB-johto mukaan. Voit ottaa oman 
kannettavan tietokoneen mukaan tai käyttää 
opiston laitetta.

340103, Simppeliä tietotekniikkaa senioreille

Alastaron yläaste, atk-luokka, 
Vahvalantie 4
Ke 16.30–18.45
7.10.–2.12.2020

Mika Rantala
20,00 €

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti varttuneem-
malle väelle, joka haluaa kiireettömään, yksi-
lölliseen tahtiin opetella hyödyntämään tieto-

konetta. Opetus tapahtuu käytännönläheisesti 
ja vaikeaa tietokoneslangia välttäen. Tunneilla 
perehdytään mm. laitteisiin ja käyttöliittymään 
sekä ohjelmiin kurssilaisten toiveet huomioiden. 
Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin hieman tieto-
tekniikkaa jo hallitsevillekin. Voit ottaa mukaan 
omaa tietokoneen tai tablettisi tai käyttää opis-
ton tietokonetta. (Kurssimaksu alennettu, opinto-
seteliavustus.)

340104, Simppeliä tietotekniikkaa senioreille, jatko

Alastaron yläaste, atk-luokka, 
Vahvalantie 4
Ke 16.30–18.45
13.1.–10.3.2021

Mika Rantala
20,00 €

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti varttuneemmal-
le väelle, joka haluaa kiireettömään, yksilölli-
seen tahtiin opetella hyödyntämään tietokonetta 
tai älylaitetta. Opetus tapahtuu käytännönlähei-
sesti ja vaikeaa tietokoneslangia välttäen. Tun-
neilla perehdytään tietotekniikan ajankohtaisiin 
asioihin, palveluihin sekä ohjelmiin kurssilaisten 
toiveet huomioiden. Kurssi sopii ensisijaisesti 
hieman tietotekniikkaa jo hallitseville, esimerkik-
si aikaisemmille Simppeliä tietotekniikkaa -kurs-
seille osallistuneille. Voit ottaa mukaan oman 
tietokoneen tai käyttää opiston laitetta. (Kurssi-
maksu alennettu, opintoseteliavustus.)

340105, Valokuvaus ja digikamera

Kuvataidekoulu, luokka 1 
(media), Ylistaronkatu 36
Ma 17.30–20.30
16.–30.11.2020

Mika Rantala
18,00 €

Kurssilla tutustutaan valokuvauksen ja hyvän 
valokuvan perusteisiin sekä opetellaan, miten 
kamerasta automatiikan lisäksi löytyviä säätöjä 
hyödynnetään valokuvatessa. Kurssin aikana 
toteutetaan pieniä kuvaustehtäviä. Ota oma 
digikamerasi (järjestelmäkamera, pokkari tai 
älylaite) mukaan.
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Suomi
120101, Suomea ulkomaalaisille – Finnish for Beginners

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
Ti 15.30–17.00
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Sanna Miettinen, FM

Kurssilla opit lukemaan, puhumaan ja ymmärtä-
mään suomen kieltä erilaisissa tilanteissa. Ope-
tuskielenä on suomi ja apukielinä englanti, saksa 
ja puola. This is a course for speakers of other 
languages. You will learn read, speak and un-
derstand Basic Finnish in order to cope with eve-
ryday situations. The language of instruction is 
Finnish, aid languages are English, German and 
Polish. Course book: Oma suomi 1, starting from 
chapter 1. Skill level A1.1. (Ei kurssimaksua, 
opintoseteliavustus. Ei kokoontumista 17.11.)

120102, Suomen kielen jatkokurssi  
– Finnish for Advanced

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
Ti 17.15–18.45
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Sanna Miettinen, FM

Osaat jo suomen kielen alkeita ja haluat oppia 
lisää. Opetus sopii hyvin esimerkiksi niille, jotka 
ovat opiskelleet suomea yhden vuoden. Kurssil-
la opiskellaan lisää sanastoa ja ilmaisuja sekä 
kirjoitetaan ja keskustellaan. You know already 
some basics and would like to continue learning 
Finnish. Oppikirja: Oma suomi 1, kappaleesta 
5 alkaen. Taitotaso A2. (Ei kurssimaksua, opin-
toseteliavustus. Ei kokoontumista 17.11.)

120103, Suomi – Keskustelu ja puhekielen alkeita

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
Ti 19.00–20.30
15.9.–3.11.2020

Sanna Miettinen, FM

Kurssilla tutustutaan puhekielen alkeisiin, teh-
dään kuunteluharjoituksia ja keskustellaan hel-
poista 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 ba-
sics of Finnish (e.g. you have studied the who-
le Suomen mestari 1 or some other beginner 
coursebook). No coursebook. Skill level A2. (Ei 
kurssimaksua, opintoseteliavustus.)

Englanti
120301, Englanti 1

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
Ke 10.00–11.30
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Sanna Miettinen, FM
46,00 €

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

120302, Englanti 2

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
Ke 12.00–13.30
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Sanna Miettinen, FM
46,00 €

Kurssi on tarkoitettu opistossa kieltä noin vuoden 
opiskelleille. Sopii myös kertauskurssiksi melkein 
kaiken oppimansa unohtaneille. Oppitunneilla 
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
Ke 13.45–15.15
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Sanna Miettinen, FM
46,00 €

Kurssi on tarkoitettu opistossa kieltä noin kaksi 
vuotta opiskelleille. Sopii myös kertauskurssiksi 
melkein kaiken oppimansa unohtaneille. Oppi-
tunneilla 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.

120304, Englanti 4

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
Ma 12.45–14.15
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Ville Nieminen, FM
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
Ma 14.30–16.00
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Ville Nieminen, FM
56,00 €

Kehitämme monipuolisesti kielitaitoa harjoitellen 
niin kuullun ymmärtämistä, puhumista, luetun 
ymmärtämista kuin kirjoittamista rennossa ja mu-
kavassa opiskeluilmapiirissä. Kurssi sopii eng-
lantia noin neljä vuotta opiskelleille. Oppikirja: 
English for You, Too! Book 4. Kertaamme myös 
hieman Book 3:n sisältöä. Taitotaso B1.

120306, Englanti 6

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
Ti 14.00–15.30
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Ville Nieminen, FM
56,00 €

Kehitämme monipuolisesti kielitaitoa harjoitellen 
niin kuullun ymmärtämistä, puhumista, luetun 
ymmärtämista kuin kirjoittamista rennossa ja 
mukavassa opiskeluilmapiirissä. Kurssi sopii 
englantia neljästä viiteen 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
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Ville Nieminen, FM
56,00 €

Opiskelemme englantia rauhalliseen tahtiin. 
Kurssi sopii kieltä neljästä viiteen vuotta luke-
neille. Kehitämme sanavarastoa monipuolisesti 
eri aihealueista ja hankimme lisää sujuvuutta 
puhumiseen hauskojen harjoitusten avulla. 
Oppikirja: Catching Up kpl 9-20. Taitotaso 
B1–B2.

120308, Evening chat

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
Ma 18.00–19.30
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Ville Nieminen, FM
56,00 €

Want to learn to speak English more fluently? 
Or just to keep up the language skills you al-
ready 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 les-
sons. So don´t be shy and come join us! Taitota-
so B1–B2.

Espanja
120701, Espanjan prepositiokertaus

Puistokadun koulu,  
luokka A019, Puistokatu 16
Pe 17.00–20.00
13.11.2020

Jaana Kanninen, FM
20,00 €

Tervetuloa kertaamaan espanjan prepositiora-
kenteita intensiivisesti. Opettajan materiaali. 
Taitotasot A1–B1.

120702, Qué tal, jatko

Puistokadun koulu,  
luokka A019, Puistokatu 16
To 19.15–20.45
17.9.–10.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Jaana Kanninen, FM
56,00 €

Vähintään vuoden espanjaa opiskelleille. Kurs-
silla keskitytään menneisiin aikamuotoihin. 
Paljon puhe- ja kuuntelutehtäviä sekä kirjallisia 
harjoituksia. Kielen lisäksi opiskelemme espan-
jankielisten maiden kulttuuria ja maantuntemus-
ta. Oppikirja Qué tal 1 kpl 12-> (SanomaPro, 
erillinen teksti- ja harjoituskirja). Taitotaso A2. 
¡Bienvenidos! (Ei kokoontumista 5.11.)
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Saksa
120401, Saksa, jatko 3

Puistokadun koulu, Puistokatu 16
Ti 17.30–19.00
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Jukka Heikkinen, FM
46,00 €

Saksan jatkokurssi noin kolme tai neljä vuotta opis-
tossa saksaa opiskelleille tai muualla perustaidot 
hankkineille. Käsittelemme arkipäiväisiä aiheita ja 
tilanteita, joita voi tulla vastaan esimerkiksi Saksassa 
matkustaessa. Opimme myös kertomaan Suomesta 
ja sen perinteistä sekä kaupungeista ja luonnosta 
saksaksi. Lisäksi keskustelemme kurssilla itselle lähei-
sistä asioista sekä tutustumme lähemmin Saksaan 
sekä muihin saksankielisiin maihin. Etenemme rau-
hallisessa tahdissa, silti joka oppitunti jotain uutta op-
pien. Herzlich willkommen! Tule rohkeasti mukaan! 
Oppikirja: Hallo 3. Kirjasarjan aikaisempiin osiin 
(Hallo 1 ja Hallo 2) kuuluu myös verkkoharjoituksia, 
katso www.hallo.fi. Taitotaso B1.

Venäjä
120601, Venäjä 6

Puistokadun koulu,  
luokka A103, Puistokatu 16
Ke 17.30–19.00
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Tarja Kiviniemi, HuK, TK
46,00 €

Kurssi sopii venäjän perusasioita jo jonkin 
verran osaaville. Tavoitteena on oppia puhu-
maan, ymmärtämään, kirjoittamaan ja sujuvasti 
lukemaan venäjää, jotta selviää arkielämän 
monenlaisista tilanteista. Käydään läpi kieliopin 
perusasioita. Tutustutaan monipuolisesti venäläi-
seen arkielämään ja kulttuuriin, mm. musiikkiin, 
kirjallisuuteen, taiteeseen ja venäläisiin tapoi-
hin. Oppikirjana Kafe Piter 2. Taitotaso A2.

120602, Venäjää keskiviikkoiltojen ratoksi

Puistokadun koulu,  
luokka A103, Puistokatu 16
Ke 19.15–20.45
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Tarja Kiviniemi, HuK, TK
46,00 €

Kurssi sopii venäjää pitkään harrastaneille. Ta-
voitteena on oppia puhumaan, ymmärtämään, 
kirjoittamaan ja lukemaan venäjää, jotta selviää 
arkielämän monenlaisista tilanteista. Harjoitel-
laan kielen ääntämistä ja lukemista, monipuo-
listen tekstien kuullun ja luetun ymmärtämistä ja 
kerrataan kielioppia. Opetellaan selviämään 
vaativistakin tilanteista ja kertomaan ja kirjoitta-
maan niistä venäjän kielellä. Tutustutaan moni-
puolisesti venäläiseen kulttuuriin, mm. kirjallisuu-
teen, historiaan, musiikkiin ja ruokakulttuuriin. 
Oppikirjana Kafe Piter 3. Taitotaso B2.

Viro
129801, Viro, perus

Puistokadun koulu,  
luokka A103, Puistokatu 16 
Ma 17.00–18.30
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Marika Mägi, KM
56,00 €

Oletko sinäkin kiinnostunut viron kielestä, 
virolaisista ja Virosta? Kurssi tarjoaa van-
kat perustiedot viron kielestä ja tutustuttaa 
viron maantietoon ja kulttuuriin. Sopii sekä 
perustiedot hallitseville että vasta-alkajille. 
Kurssin päätyttyä on mahdollisuus yhteiseen 
omakustanteiseen tutustumismatkaan Viroon. 
Oppikirja: Meie keelesild. Viron kielen oppi-
kirja 2017 + opettajan materiaali. Taitotaso 
A1–A2

129802, Viro, jatko

Puistokadun koulu,  
luokka A103, Puistokatu 16  
Ma 18.30–20.00
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Marika Mägi, KM
56,00 €

Tutustutaan maan kansaan, kieleen, kulttuuriin, 
luontoon ja historiaan. Opitaan lisää sanas-
toa, puhekieltä ja kielioppia. Kurssi sopii noin 
kahdesta kolmeen vuotta viroa opiskelleille tai 
vastaavat tiedot omaaville. Kurssin päätyttyä 
on mahdollisuus yhteiseen omakustanteiseen 
tutustumismatkaan Viroon. Oppikirja: Renate 
Pajusalu Meie keelesild. Viron kielen oppikirja 
(2017), kpl 15–18 + opettajan materiaali. Taito-
taso A1–A2.

120703, Buenas migas 3, jatko

Puistokadun koulu,  
luokka A019, Puistokatu 16
To 16.00–17.30
17.9.–10.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Jaana Kanninen, FM
56,00 €

Kurssi sopii espanjan perusasiat (verbeistä 
preesens, menneet aikamuodot ja subjunktiivin 
preesens) hallitseville, kurssilla syvennämme 
subjunktiivin tuntemusta. Oppikirjana Buenas 
migas 3 kpl 7-> (Otava/Finnlectura). Taitotaso 
B1. ¡Bienvenidos! (Ei kokoontumista 5.11.)

120704, Avanzamos

Puistokadun koulu,  
luokka A019, Puistokatu 16
To 17.30–19.00
17.9.–10.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Jaana Kanninen, FM
56,00 €

Kurssi on tarkoitettu kielitaidon ylläpitämiseen ja 
syventämiseen edistyneimmille espanjan opiske-
lijoille, jotka tuntevat jo kaikki kielen rakenteet. 
Oppikirja Avanzamos (Finn Lectura). Taitotasot 
B1–B2. ¡Bienvenidos! (Ei kokoontumista 5.11.) 

Italia
120801, Italian verkkokurssi 1, taso 1/A1

Ma 17.30–19.00
14.9.–13.12.2020

Merja Konttinen, FM
70,00 €

Kurssi sinulle, joka olet lukenut italian alkeet tai 
osaat jo hiukan italiaa ja haluaisit jatkaa opin-
tojasi itsenäisesti verkossa ryhmän mukana. 
Harjoittelemme italian kielen keskeisiä perusra-
kenteita ja -sanastoa sekä aloittelijalle tärkeitä 
käytännön kielenkäyttötilanteita. Saat palautet-
tavia kirjoitusharjoituksia, joista opettaja antaa 
sinulle henkilökohtaista palautetta. Kurssi järjes-
tetään kokonaan verkossa. Käytössämme ei ole 
oppikirjaa, mutta kurssi vastaa tasoltaan Bella 
vista 1 -kirjan alkupuolen osaamisalueita. Saat 
tarkemmat ohjeet opetuksen alussa sähköpos-
titse. Muista siis antaa ilmoittautuessasi sähkö-
postiosoitteesi. Kurssi järjestetään yhteistyössä 
eräiden muiden opistojen kanssa. Varasijalta on 
mahdollista päästä mukaan, jos toisilta opistoil-
ta jää paikkoja. Tasaus tehdään 8.9.

120802, Italian verkkokurssi 5, taso 3/B1

Ma 14.15–15.45
14.9.–13.12.2020

Merja Konttinen, FM
70,00 €

Tällä syksyn kurssilla jatkat italian kielen oppimista 
ja se sopii sinulle, joka et ole enää alkeissa, vaan 
osaat jo käyttää kieltä melko sujuvasti ja haluai-
sit jatkaa opintojasi itsenäisesti verkossa ryhmän 
mukana opintoja suorittaen. Opetuksen aluksi on 
lyhyt pikakertaus perfekteistä, refleksiiviverbeistä, 
ajanilmauksista ja datiivin käytöstä. Harjoittelem-
me lisää italian kielen keskeisiä perusrakenteita, 
oppien mm. konditionaalin, kestopreesensin sekä 
imperfektin ja perfektin käytön väliset erot. Opit 
myös uutta perussanastoa. Saat työstettäväksi 
kirjoitusharjoituksia, joista opettaja antaa sinulle 
henkilökohtaista palautetta. Kurssi järjestetään ko-
konaan verkossa. Käytössämme ei ole oppikirjaa, 
mutta kurssi vastaa tasoltaan Bella vista 2 -kirjan 
keskimmäisten kappaleiden osaamisalueita. Saat 
tarkemmat ohjeet opetuksen alussa sähköpostitse. 
Muista siis antaa ilmoittautuessasi sähköpostiosoit-
teesi. Kurssi järjestetään yhteistyössä eräiden mui-
den opistojen kanssa. Varasijalta on mahdollista 
päästä mukaan, jos toisilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 8.9.

120803, Italian verkkokurssi 6,  
tasot 3 ja 4/B1 ja B2

Ma 17.30–19.00
18.1.–18.4.2021

Merja Konttinen, FM
70,00 €

Tällä kevään kurssilla jatkat italian kielen oppimis-
ta. Kurssi sopii sinulle, joka osaat käyttää kieltä jo 
varsin hyvin ja haluaisit jatkaa opintojasi itsenäi-
sesti verkossa ryhmän mukana. Harjoittelemme ja 
kertaamme italian kielen keskeisiä perusrakenteita 
syventäen mm. imperfektin ja perfektin käyttöä ja 
oppien kestoimperfektin ja gerundin käytön. Opit 
myös lisää perussanastoa. Saat työstettäväksesi 
kirjoitusharjoituksia, joista opettaja antaa sinulle 
henkilökohtaista palautetta. Opetus järjestetään 
kokonaan verkossa. Käytössä ei ole oppikirjaa, 
mutta kurssi vastaa tasoltaan Bella vista 2 -kirjan 
keskimmäisten kappaleiden osaamisalueita. Saat 
tarkemmat ohjeet opetuksen alussa sähköpostitse. 
Muista siis antaa ilmoittautuessasi sähköpostiosoit-
teesi. Kurssi järjestetään yhteistyössä eräiden mui-
den opistojen kanssa. Varasijalta on mahdollista 
päästä mukaan, jos toisilta opistoilta jää paikkoja. 
Tasaus tehdään 12.1.
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Tanssi
110501, Kansantanssi

Kauhanojan koulu, liikuntasali, 
Vanha Hämeentie 240
Ti 17.00–18.30
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Hilkka Takala
46,00 €

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

110502, Rivitanssi

Opistojen tanssisali, 
Satakunnantie 16
To 16.45–17.45
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Anu Vilander
40,00 €

Rivitanssi on hauska ja vauhdikas tanssilaji, 
joka sopii kaikenikäisille ja -tasoisille harras-
tajille. Et tarvitse paria etkä välttämättä aikai-
sempaa tanssikokemusta. Tunnilla tanssitaan 
vaihtelevan musiikin tahdissa. Osallistua voit 
jumppavaatteissa tai vaikka farkuissa, ja kengik-
si sopivat jumppatossut tai tanssikengät.

Tanssiliikunta
830101, Lavis-lavatanssijumppa® – Loimaa

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
Su 15.00–16.00
20.9.–29.11.2020,  
17.1.–18.4.2021

Johanna Heikkilä
37,00 €

Lavis-lavatanssijumppa® on hauska, helppo ja 
hikinen liikuntamuoto, joka perustuu tanssias-
keleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tans-
sitaan 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.

830102, Lavis-lavatanssijumppa®  
– Hirvikoski, syksy

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
liikuntasali, Opintie 2
Ma 18.45–19.30
14.9.–30.11.2020

Ella Liimatainen
24,00 €

Sisältö: katso kurssi 830101

830103, Lavis-lavatanssijumppa®  
– Hirvikoski, kevät

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
liikuntasali, Opintie 2
Ma 18.45–19.30
11.1.–12.4.2021

Ella Liimatainen
24,00 €

Sisältö: katso kurssi 830101

830104, Vire-Lavis® (tuolijumppa)  
– Alastaro, syksy

Alastaro-halli, Vahvalantie 4
Ma 15.30–16.15
14.9.–30.11.2020

Ella Liimatainen
17,00 €

Helppo, hauska ja hikinen sovellettu liikunta-
muoto, joka pohjautuu Lavis-lavatanssijumppaan 
ja on siitä sovellettu versio henkilöille, joilla on 
sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi toi-
mintakyvyn rajoituksia. Vire-Lavis-tunnit toteute-
taan pääosin istuen, mutta myös seisten. Tunti 
ei sisällä hyppyjä eikä vaikeita askelkuvioita. 
Vire-Laviksen peruskurssin tanssilajit ovat: hump-
pa, valssi, jenkka, tango, polkka, salsa ja rock. 
(Kurssimaksu alennettu, opintoseteliavustus.)

830105, Vire-Lavis® (tuolijumppa)  
– Alastaro, kevät

Alastaro-halli, Vahvalantie 4
Ma 15.30–16.15
11.1.–12.4.2021

Ella Liimatainen
17,00 €

Sisältö: katso kurssi 830104
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830106, Kuntotanssi (Sweatdance)

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
Ke 17.00–17.45
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Ulla Leino
28,00 €

Sweatdance on vauhdikas ryhmäliikuntatunti, joka 
nostaa hien pintaan ja sykkeet koholle. Ohjelma 
koostuu helpoista, erilaisiin musiikkityyleihin teh-
dyistä askelsarjoista, joihin annetaan myös hypytön 
vaihtoehto. Sopii kaikille tanssiliikunnasta kiinnos-
tuneille ikään, kuntoon ja sukupuoleen katsomatta. 
Laita päällesi joustava asu, jalkoihin sisä-/tanssitos-
sut ja ota mukaasi hikipyyhe sekä vesipullo.

830107, Zumba® – Loimaa

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
Su 16.15–17.15
20.9.–29.11.2020, 
17.1.–18.4.2021

Johanna Heikkilä
35,00 €

Zumba® on aerobinen, tanssillinen ja iloinen 
liikuntatunti, joka nostaa hien pintaan. Askeleet pe-
rustuvat erilaisiin, lähinnä latinalaistyyppisiin tans-
simuotoihin. Liikkeiden tekemisen tempo vaihtelee 
ja vaikutukset tuntuvat koko kehossa. Ryhmä sopii 
jokaiselle. Varusteiksi sisätossut tai tanssilenkkarit.

830108, Zumba® – Mellilä

Mellilän palloiluhalli,  
Melliläntie 65
Ma 18.15–19.15
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Johanna Heikkilä
40,00 €

Sisältö: katso kurssi 830107

Kuntoliikunta
830111, Kuntoliikunta – Kauhanoja

Kauhanojan koulu, liikuntasali, 
Vanha Hämeentie 240
To 18.00–19.00
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Johanna Kujala
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 itsel-
leen sopivan liikkeen, jolloin esim. hyppyjä ei 
tarvitse tehdä. Mukaan tarvitset juomapullon, 
hikipyyhkeen sekä jumppatossut.

830112, Kuntoliikunta – Haara

Pääskynpesä, Metsämaantie 69
Ke 17.30–18.30
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Marja Mäkelä
40,00 €

Kaikille sopivaa kuntoliikuntaa. Tunnilla keski-
tytään tasapainon, ryhdin, lihaskunnon sekä 
liikkuvuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. 
Välineinä voidaan käyttää kahvakuulia, käsipai-
noja, jumppakeppejä, palloja, huiveja tai tuole-
ja. Ota mukaasi juomapullo ja jumppa-alusta.

830113, Kuntoliikunta – Metsämaa

Kalliohovin liikuntahalli, 
Metsämaantie 618
Ke 19.00–20.00
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Marja Mäkelä
40,00 €

Kaikille sopivaa monipuolista kuntoliikuntaa. 
Tunnilla keskitytään tasapainon, ryhdin ja ke-
honhallinnan parantamiseen, joka tapahtuu 
ensisijaisesti keskivartalon lihaksia vahvistaen, 
nivelten liikeradoista huolehtien ja tietenkin ve-
nytellen. Välineinä voidaan käyttää käsipaino-
ja, kahvakuulia, jumppakeppejä, kuminauhoja, 
palloja, huiveja tai tuoleja. Ota mukaan liikun-
ta-alusta, juomapullo ja pieni hikipyyhe.

830114, Kuntoliikunta – Mellilä

Mellilän palloiluhalli,  
Melliläntie 65
Ma 17.00–18.00
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Johanna Heikkilä
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.
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830115, Toiminnallinen kiertoharjoittelu – 
Hirvikoski, syksy

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
liikuntasali, Opintie 2
Ma 19.45–20.45
14.9.–30.11.2020

Ella Liimatainen
28,00 €

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.

830116, Toiminnallinen kiertoharjoittelu  
– Hirvikoski, kevät

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
liikuntasali, Opintie 2
Ma 19.45–20.45
11.1.–12.4.2021

Ella Liimatainen
28,00 €

Sisältö: katso kurssi 830115

830117, Toiminnallinen kiertoharjoittelu  
– Virttaa, syksy

Virttaan koulu, liikuntasali, 
Virttaanraitti 113
Ma 17.15–18.00
14.9.–30.11.2020

Ella Liimatainen
18,00 €

Sisältö: katso kurssi 830115

830118, Toiminnallinen kiertoharjoittelu  
– Virttaa, kevät

Virttaan koulu, liikuntasali, 
Virttaanraitti 113
Ma 17.15–18.00
11.1.–12.4.2021

Ella Liimatainen
18,00 €

Sisältö: katso kurssi 830115

830119, Akrobatiaa aikuisille – Alastaro

Kirkonkylän koulu,  
liikuntasali, Aapiskuja 5
Ma 18.30–19.30
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Tuuli Hokkanen
40,00 €

Tutustutaan yhdessä lattia-, pari- ja ryhmäak-
robatiaan eli harjoitellaan mm. kuperkeikkaa, 
päälläseisontaa ja erilaisia pyramideja. Läh-

detään liikkeelle alkeista oman kehon rajoja 
kuunnellen. Tunnit sisältävät myös lihaskuntohar-
joitteita ja venyttelyä. Ei vaadi aiempaa koke-
musta. Ryhmän toiveiden mukaan voidaan myös 
kokeilla muita sirkuslajeja.

830120, Senioriitta – Loimaa

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
Ke 16.00–16.45
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Ulla Leino
20,00 €

Ryhmä tarkoitettu 60+ naisille. Ohjelma sisältää 
monipuolista, rentouttavaa ja hauskaa yhdessä-
oloa liikunnan merkeissä. Luvassa on ikäänty-
ville suunniteltua liikuntaa, jolla 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. (Kurssimaksu alennettu, 
opintoseteliavustus).

830121, Varttuneiden liikunta – Mellilä

Mellilän palloiluhalli,  
Melliläntie 65
Ma 16.15–17.00
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Johanna Heikkilä
20,00 €

Monipuolisia liikuntaharjoitteita varttuneille 
rennolla ja iloisella mielellä. Harjoitteissa keski-
tytään voiman, tasapainon ja ryhdin ylläpitämi-
seen ja parantamiseen. Sopii sekä naisille että 
miehille. (Kurssimaksu alennettu, opintoseteli-
avustus.)
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830138, Asahi – Alastaro

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
To 11.00–12.00
17.9.–3.12.2020, 1 
4.1.–8.4.2021

Marika Lätti
40,00 €

Sisältö: katso kurssi 830136

Jooga
830141, Aamujooga – Loimaa

Opistojen tanssisali, 
Satakunnantie 16
Ti 7.00–7.45
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–13.4.2021

Teija Raitanen
28,00 €

Virkistävä aamujooga antaa voimia päivään! 
Lempeät, mutta vahvistavat ja tasapainoa kehit-
tävät harjoitukset sopivat kaikille, myös aloitte-
lijoille. Ota mukaan jooga-alusta. (Ei kokoontu-
mista 6.4.)

830142, Aamujooga – Hirvikoski

Hirvihovin liikuntahalli, 
tatamitila, Kuusitie 1
Ke 7.00–7.45
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–14.4.2021

Teija Raitanen
28,00 €

Sisältö: katso kurssi 830141 (Ei kokoontumista 
7.4.)

830143, Aamupäiväjooga – Loimaa

Opistojen tanssisali, 
Satakunnantie 16
To 9.00–10.30
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–8.4.2021

Terhi Ryösä
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 ku-
kaan voi olla toista parempi. Joogassa ei pyritä 

suorittamiseen, vaan annetaan harjoituksen 
tapahtua. Ota mukaan jooga-alusta.

830144, Aamupäiväjooga – Hirvikoski

Hirvihovin liikuntahalli, 
tatamitila, Kuusitie 1
Ti 10.00–11.30
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Maarit Vainio
56,00 €

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

830145, Jooga – Loimaa

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
Ti 17.30–19.00
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Maarit Vainio
56,00 €

Onnellistuttavaa joogaa kaikille tavoitteena 
kehon ja mielen rentous sekä vapaasti virtaava 
hengitys. Ota mukaan jooga-alusta.

830146, Jooga – Mellilä

Mellilän palloiluhalli,  
Melliläntie 65
Ti 18.00–19.30
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Maiju Mäki-Punto
46,00 €

Jooga kehittää monipuolisesti kehon hallintaa, 
liikkuvuutta, tasapainoa ja lihaskuntoa. Ke-
hon ja mielen yhteys tasapainottuu rauhallisen 
liikkeen, hengityksen ja keskittymisen kautta. 
Harjoitukseen kuuluu myös läsnäolo- ja hengitys-
harjoituksia. Varaa mukaasi jooga-alusta, lämpi-
mät, joustavat vaatteet ja viltti.

830147, Voimajooga

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
Ma 18.45–19.45
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Maiju Mäki-Punto
40,00 €

Voimajoogan liikkeet vahvistavat koko kehoa, 
kehittäen samalla myös tasapainoa ja liikkuvuut-
ta. Harjoitellaan hengityksen ja liikkeen sujuvaa 
yhdistämistä. Mukaan tarvitset liukumattoman 
jooga-alustan ja juomapullon.
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Kehonhuolto ja terveysliikunta
830131, Kehonhuolto

Opistojen tanssisali, 
Satakunnantie 16
To 15.30–16.30
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Anu Vilander
40,00 €

Tavoitteena rento ja ryhdikäs keho, joka liik-
kuu ilman jumeja mahdollisimman kivuttomasti. 
Tehdään erilaisia harjoitteita lihastasapainon, 
kehonhallinnan ja -tuntemuksen edistämiseksi il-
man repivää rääkkiä. Turvallista, selkeää ja mo-
nipuolista toiminnallista treeniä kehoa kuunnel-
len. Saat hyvän mielen ja liikkuvan kehon! Sopii 
esim. selkäongelmista jo kärsiville sekä kaikille 
kehon ongelmien ehkäisystä kiinnostuneille. Ota 
mukaan jumppa-alusta, vesipullo ja villasukat.

830132, Foamroller, kevät

Opistojen tanssisali, 
Satakunnantie 16
To 18.00–19.00
14.1.–15.4.2021

Anu Vilander
23,00 €

Foamroller perustuu sidekudoksen hierontaan 
ja dynaamiseen liikuttamiseen. Erilaisilla rulla-
ustekniikoilla voi pehmittää pehmytkudoksia, 
avata kireitä lihaksia/triggerpisteitä, parantaa 
aineenvaihduntaa, ennaltaehkäistä ja vähen-
tää kehon kiputiloja sekä lisätä liikkuvuutta. 
Tehdään vaihtelevasti niin alkuverryttelyyn kuin 
palautteluunkin sopivia tekniikoita. Sopii niin 
istumatyöntekijöille, kuntourheilijoille kuin muil-
lekin kehonhuollosta kiinnostuneille. Mukaan 
tarvitset oman rullan (mielellään tarpeeksi kova, 
esim. musta pro-roller), jumppa-alustan ja vesi-
pullon. Ohjaajan kautta on mahdollisuus ostaa 
asianmukainen rulla.

830133, FasciaMethod, perus

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
Ma 16.15–17.15
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Marika Lätti
40,00 €

FasciaMethod on kehonhuoltomenetelmä, 
jossa yhdistyvät myofaskiaalinen liikkuvuus-
harjoittelu, dynaaminen täsmävenyttely kireille 

lihaksille, liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsit-
tely pallolla. Tämä harjoittelu soveltuu kaikille, 
jotka haluavat parantaa suorituskykyään tehok-
kaasti ja edistää hyvinvointiaan. Liikkeet teh-
dään rauhallisesti hengityksen tahdissa, jotta 
keho pystyy vastaanottamaan halutut vaikutuk-
set lihastoimintaketjuihin ja hermostoon. Ota 
mukaan liikunta-alusta.

830134, FasciaMethod, teho

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
Ma 17.30–18.30
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Marika Lätti
40,00 €

Sisältö: katso kurssi 830133

830135, Pilates

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
Ti 17.45–18.45
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Sirpa Suikkanen
40,00 €

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

830136, Asahi – Loimaa

Opistojen tanssisali, 
Satakunnantie 16
Ti 15.15–16.15
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Marika Lätti
40,00 €

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.

830137, Asahi – Hirvikoski

Hirvihovin liikuntahalli, 
tatamitila, Kuusitie 1
Ke 10.00–11.00
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Marika Lätti
40,00 €

Sisältö: katso kurssi 830136
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830148, Yinjooga

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
Ke 16.30–18.00
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Terhi Ryösä
66,00 €

Yinjooga on lempeä, passiivinen ja parhaim-
millaan meditatiivinen harjoitus, jossa asennot 
tuetaan hyvin apuvälineitä käyttäen. Apuvälinei-
den avulla on helpompi rentoutua ja viipyä pi-
dempään eri asennoissa. Viipymisellä pyritään 
vaikuttamaan sidekudoksiin (faskioihin), kehon 
syvempiin osiin, kuten esimerkiksi jänteisiin ja 
niveliin sekä hoitamaan kehoa ja parantamaan 
liikkuvuutta. Asennoissa ollaan pääosin istuen 
tai makuulla. Joustavat, lämpimät vaatteet, joo-
gamatto ja viltti mukaan. Muut apuvälineet saat 
kurssilta. (Kurssia ei voi sisällyttää aktiivikorttiin.)

830149, Yinjooga

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
Ke 18.15–19.45
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Terhi Ryösä
66,00 €

Sisältö: katso kurssi 830148

830150, Ilmajooga

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
To 16.30–18.00
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Terhi Ryösä
66,00 €

Ilmajoogassa yhdistetään perinteinen lattialla teh-
tävä joogaharjoitus katosta riippuvaan ilmajoo-
galiinaan. Osa harjoituksesta tehdään tuettuna 
liinan avulla ja osa kokonaan ilmassa liinan kan-
nattelemana. Erityisesti ylösalaisten asanoiden 
tekeminen helpottuu, sillä selkärangan ja niskan 
alueelle ei kohdistu painetta. Rentoutumisharjoi-
tuksissa nautitaan leijumisesta liinan sisällä, kuin 
suuressa riippumatossa. Ilmajooga lisää rangan 
liikkuvuutta, poistaa kehon kireyksiä ja vapauttaa 
niska-hartiaseudun jännitteitä. Myös kehonhal-
linta ja ryhti paranevat keskivartalon tukilihas-
ten vahvistumisen myötä. Varusteet: kainalot ja 
polvitaipeet peittävät, ihonmyötäiset ja joustavat 
vaatteet sekä luistamaton joogamatto. (Kurssia ei 
voi sisällyttää aktiivikorttiin.)

830151, Ilmajooga

Vesikoskitalo, ilmajoogastudio, 
Juvantie 11
To 18.15–19.45
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Terhi Ryösä
66,00 €

Sisältö: katso kurssi 830150

830152, Kundaliinijooga

Opistojen tanssisali, 
Satakunnantie 16
Su 13.00–15.00
20.9.–29.11.2020,  
17.1.–18.4.2021

Marianne Mäntymäki
40,00 €

Kundaliinijooga on energisoivaa, dynaamista 
ja meditatiivista joogaa. Harjoitukset lisäävät 
liikkuvuutta, lihaskestävyyttä ja elämäniloa. 
Kurssilla tutustumme kundaliinijoogaan moni-
puolisilla harjoituksilla. Teemme erilaisia hengi-
tysharjoituksia ja mantralaulamme ääneen tai 
hiljaa mielessä. Jooga-alusta ja viltti mukaan. 
Koska istumme paljon, pieni tyyny mukana on 
hyvä apu. Sopii kaikille. Kokoontumiset: 20.9., 
4.10., 25.10., 15.11., 29.11., 17.1., 7.2., 
7.3., 28.3. ja 18.4.

830153, Luontojoogaa ja kävelymeditaatiota 
Porsaanharjulla

La 10.00–15.00
26.9.2020

Maarit Vainio
15,00 €

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

HYVINVOINTI
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830201, Järjestelykurssi

Puistokadun koulu, luokka 
A019, Puistokatu 16
La 10.00–13.00
19.9.–28.11.2020

Jaana Kanninen
33,00 €

Kaipaatko vinkkejä kodin järjestämiseen ja 
toimivampaan arkeen, tavaroiden hallintaan, 
karsintaan ja järjestämiseen, ajanhallintaan, 
muuttoon, kuolinpesän läpikäyntiin, kuolinsii-
voukseen tai vaikkapa digiraivaukseen? Täl-
lä kurssilla pohdimme tavaroita, arkea sekä 
elämänmuutoksien vaikutuksia koulutetun am-
mattijärjestäjän johdolla. Käsittelemme kodin 
tavaroita, vaatteita, papereita, varastoja, digi-
taalista hallinnoitavaa sekä ajanhallintaa. Kurssi 
herättelee luopumaan turhasta, järjestämään 
toimivammin itselle tärkeimmät ja vapauttamaan 
aikaa itselle tärkeille asioille. Osallistujat työs-
tävät käsiteltyjä aiheita kokoontumisten välillä 
arjessaan. Kurssi sopii jokaiselle eri elämäntilan-
teissa ja on matka ennen kaikkea omaan itseen. 
Kokoontumiset 19.9., 3.10., 7.11. ja 28.11.

830202, Kotihierontakurssi

Ylistaronkatu 36  
(ent. krottikoulu)
La 10.00–15.00
13.–20.2.2021

Ella Liimatainen
28,00 €

Haluatko oppia hieromaan? Opettelemme hie-
romaan omaa läheistä hoitavasti turvallisella 
ja miellyttävällä tavalla, joka ei kuluta voimiasi 
liikaa. Kurssilla opiskellaan klassisen hieron-
nan sekä tuki- ja liikuntaelimistön anatomian 
perusteita. Ohessa tutustutaan FasciaMethod-ke-
honhuoltomenetelmään, jossa yhdistyvät myo-
faskiaalinen liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen 
täsmävenyttely kireille lihaksille, liikehallintahar-
joittelu ja faskiakäsittely pallolla. Näkökulma 
on kuntouttava sisältäen harjoitteita yleisimpiin 
tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Kurssilta saat seikka-
peräisen materiaalin, johon on helppo kotona 
palata. Voit osallistua joko yksin tai kaverin tai 
puolison kanssa. Ota mukaan eväät, oloasu, 
jumppamatto sekä lakana ja pyyhe.

830203, Äänenkäytön perusteet ja rentoutus

Opistojen tanssisali, 
Satakunnantie 16
To 18.00–19.30
22.10.–19.11.2020

Merikerttu Mutala
18,00 €

Kurssilla harjoitellaan äänenkäytölle hyödyllisiä 
hengitystekniikoita ja perusharjoituksia rauhal-
lisessa tahdissa. Kehon ja mielen rentouttami-
nen ja yhteistyö ovat olennainen osa tunteja. 
Käsittelemme jännitystä ja etsimme syitä jännit-
tämiseen 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
9.–10.10.2020

Maarit Vainio
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 joo-
ga-asanoita. Ota mukaan joogamatto ja päälle 
jooga-asusteet.

830205, Aarrekarttoja uudella tekniikalla

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
Ke 18.00–20.15
16.9.–25.11.2020

Heli Karjula
23,00 €

Lähde mielenkiintoiselle matkalle itseesi aarrekart-
tasi opastamana! Opettelemme tekemään jotain 
aivan uutta, joka yhdistää sekä aarrekartan että 
sielunmaiseman. Valmistamme useamman ver-
sion kartoista eri teemoilla ja seuraamme, kuinka 
asiat lähtevät toteutumaan. Saatamme käyttää 
apuna myös rentoutusharjoituksia, jotta pääsem-
me syvemmälle omaan mieleemme ja saamme 
mahdollisesti purettua lukkoja sisältämme. Työs-
tämme samalla siis myös elämäämme ja oloam-
me. Ensimmäisellä tapaamiskerralla käymme läpi 
kurssirungon, teemat ja tarvikkeet. Kokoontumiset 
16.9., 30.9., 28.10., 11.11. ja 25.11. LUONTO JA YMPÄRISTÖ
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410401, Matkailupiiri

Pääkirjasto, Elers-huone, 
Kauppalankatu 17
Ma 16.30–18.45
21.9.–30.11.2020,  
18.1.–12.4.2021

Ulla Kaskiluoto
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.

410402, Rakkaudesta vanhoihin taloihin

La 12.00–15.00
3.10.–7.11.2020

Ulla Kaskiluoto
35,00 €

Kurssilla tutustutaan kolmeen vanhaan, 1800-lu-
vun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella raken-
nettuun taloon ja niiden historiaan:
3.10. Äijälä, Ypäjä, om. Irja ja Matti Äijälä
24.10. Kauka-Hyry, Mellilä, om. Jaakko Laurinen
7.11. Uotila, Loimaa, om. Kirsi ja Sauli Koivisto.
(Kurssia ei voi sisällyttää aktiivikorttiin.)

410403, Sieniretki 1

Ke 17.00–21.00
16.9.2020

Karoliina Kirvelä
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 Taidetalon pysäköintipaikalta (Rantatie 2, 
Loimaa).

410404, Sieniretki 2

Ti 17.00–21.00
22.9.2020

Karoliina Kirvelä
20,00 €

Sisältö: katso kurssi 410403

PIHA JA PUUTARHA
710301, Maanläheistä pihasuunnittelua

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
Ke 18.00–20.15
23.9.–2.12.2020

Heli Karjula
23,00 €

Syksy on parasta aikaa puutarhasuunnittelulle. 
Tule siis ideoimaan oma puutarhasi! Kartoi-
tamme ensin helposti ja hauskasti omia puu-
tarhaunelmiasi. Tutustumme erilaisten kasvien 
vaatimuksien huomioimiseen omassa pihassasi. 
Pohjakuvan käyttöä harjoittelemme valmiilla 
pohjalla sekä mittakaavassa olevilla pihan ele-
menteillä. Tämän jälkeen teemme varsinaisen 
oman pihan suunnitelman. Ota mukaan A3-kar-
tonkia, viivoitin, kyniä, värejä, sakset, liimaa ja 
paljon puutarha- ja sisutuslehtiä, joissa on isoja, 
hyviä kuvia. Tarkempi lista annetaan ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla, jolloin voimme muo-
kata vielä kurssin sisältöä osallistujien tarpeen 
mukaan. Myöhemmillä kokoontumisilla tarvitaan 
myös tontin pohjakartta (miel. 1:100). Kokoon-
tumiset joka toinen viikko.

710302, Maanläheistä pihasuunnittelua -viikonloppu

Kuvataidekoulu, luokka 2 
(kuvataide), Ylistaronkatu 36
Pe 18.00–20.15,  
La–Su 10.00–15.00
12.–14.2.2021

Heli Karjula
23,00 €

Puutarhasuunnitelmille lisäpotkua! Intensiivises-
sä suunnitteluviikonlopussa tehdään puutarha-
suunnitelma pihan uudistamiseen. Myös syksyn 
kurssille osallistuneet voivat jatkaa suunnitel-
miensa työstämistä. Ensin kartoitamme puutar-
haunelmiasi sekä tutustumme erilaisten kasvien 
vaatimuksien huomioimiseen pihassasi. Pohja-
kuvan käyttöä harjoittelemme valmiilla pohjalla 
ja pihan elementeillä. Tämän jälkeen lähdemme 
tekemään suunnitelmaa sinun pihaasi. Ota mu-
kaan tontin pohjakartta (miel. 1:100), A3-kar-

tonkia, viivoitin, kyniä, värejä, sakset, liimaa 
sekä paljon puutarha- ja sisutuslehtiä, joissa on 
isoja, hyviä kuvia. Tarkempi lista annetaan en-
simmäisellä kokoontumiskerralla, jolloin voimme 
muokata vielä kurssin sisältöä osallistujien tar-
peenn mukaan.

710303, Hyönteishotellit

Kuvataidekoulu, luokka 2 
(kuvataide), Ylistaronkatu 36
Ke 18.00–21.00
23.9.2020

Maisa Paakkinen
15,00 €

Opettelemme valmistamaan hyönteishotelleja 
hyötyhyönteisille joko parvekkeelle tai puutar-
haan. Kurssi sopii yli 14-vuotiaille ja huoltajan 
seurassa yli 6-vuotiaille. (Sekä aikuinen että lapsi 
ilmoittautuu). Voit tuoda mukanasi savisen kukka-
ruukun tai puukehikon/laatikon ja kanaverkkoa. 
Tarvikkeet voit ostaa myös ohjaajalta (5 €).
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810201, Vegeä, wokkia ja kasvistahnoja

Ylistaronkatu 36  
(ent. krottikoulu), keittiö
Ti 18.00–21.00
15.–29.9.2020

Tuulikki Heikkilä, 
diplomiravintoneuvoja
23,00 €

Tule tutustumaan ja kokkailemaan maistuvia 
vegeruokia, erilaisia wokkeja sekä monipuoli-
sia, herkullisia ja terveellisiä tahnoja kasviksista 
ja pavuista. Opettaja kerää raaka-ainemaksun 
käteisellä 5–10 €/kerta. Ota essu ja sisäjalki-
neet mukaan.

810202, Äidit kokkaa!

Ylistaronkatu 36 
 (ent. krottikoulu), keittiö
Ke 18.00–21.00
23.9.–25.11.2020

Tuulikki Heikkilä, 
diplomiravintoneuvoja
28,00 €

Tulen kokkailemaan äitien omiin ruokailtoihin! 
Jaetaan vinkkejä sekä valmistetaan arjen ja 
juhlan herkkuja. Aihepiirit sovitaan yhdessä en-
simmäisenä iltana. Kokoonnumme 23.9., 7.10., 
28.10. ja 25.11. Raaka-ainemaksu (noin 5–10 
€/ilta) maksetaan opettajalle käteisellä Ota 
mukaan myös sisäkengät, esiliina ja muutama 
rasia mahdollisia kotiinviemisiä varten.

810203, Herkutellaan riistalla 

Ylistaronkatu 36  
(ent. krottikoulu), keittiö
Ti 18.00–21.00, Ke 
18.00–21.00
20.–21.10.2020

Tuulikki Heikkilä, 
diplomiravintoneuvoja
20,00 €

Kaksi iltaa erilaisten riistaruokien merkeissä. Jos si-
nulla on pakkasessa riistaa, voimme käyttää myös 
sitä. Ruokalistalla on mm. riistahyytelö ja peurapii-
rakka. Opettaja kerää raaka-ainemaksun 5–10 € 
käteisellä. Ota essu ja sisäjalkineet mukaan.

810204, Joulupöydän uusia herkkuja

Ylistaronkatu 36  
(ent. krottikoulu), keittiö
To 18.00–21.00
12.11.2020

Tuulikki Heikkilä, 
diplomiravintoneuvoja
20,00 €

Kaipaatko uusia makuja joulupöytään? Tu-
tustumme joulunajan ruokien uusiin tuuliin ja 
tuunaamme vanhoja herkkuja. Opettaja kerää 
raaka-ainemaksun 5–10 € käteisellä. Ota essu 
ja sisäjalkineet mukaan.

810205, Kalaa helposti monin eri tavoin

Ylistaronkatu 36 
 (ent. krottikoulu), keittiö
Ti 18.00–21.00
12.–19.1.2021

Tuulikki Heikkilä, 
diplomiravintoneuvoja
20,00 €

Kala on kiireisen kokin terveellinen pelastus. 
Se valmistuu nopeasti ja on ravitsevaa aivo-
ruokaa. Tule noutamaan ideat omiin kala-
ruokiisi. Opettaja kerää raaka-ainemaksun 
5–10 € käteisellä. Ota essu ja sisäjalkineet 
mukaan.

810206, Erilaiset, herkulliset burgerit

Ylistaronkatu 36  
(ent. krottikoulu), keittiö
To 18.00–21.00
11.2.2021

Tuulikki Heikkilä, 
diplomiravintoneuvoja
20,00 €

Tule valmistamaan ja maistelemaan erilaisia 
burgereita! Pihvit lihasta ja kasviksista, säm-
pylät erilaisista jauhoista sekä monenlaiset 
muut täytteet tuovat vaihtelua ja uutta makua 
burgereihin. Kurssille ovat tervetulleita kaikki 
burgereiden ystävät aiempaan ruoanlaittotai-
toon katsomatta. Opettaja kerää raaka-aine-
maksun 5–10 € käteisellä. Ota essu ja sisäjal-
kineet mukaan.

810207, Kokataan yhdessä lasten kanssa

Ylistaronkatu 36  
(ent. krottikoulu), keittiö
To 18.00–21.00
4.3.2021

Tuulikki Heikkilä, 
diplomiravintoneuvoja
15,00 €

Kokkausilta aikuiselle ja lapselle, jossa mo-
lemmat pääsevät valmistamaan ja maistele-
maan oikeasti ravitsevia herkkuja. Opettaja 
kerää raaka-ainemaksun 5–10 € käteisellä. 
Ota essu ja sisäjalkineet mukaan. (Sekä 
aikuinen että lapsi/lapset ilmoittautuvat kurs-
sille.)
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810208, Pikkukokit (1–4-luokkalaisille)

Ylistaronkatu 36  
(ent. krottikoulu), keittiö
Ti 15.00–15.45
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Kyllikki Pajula
86,00 €

Pientä purtavaa, suolaista ja makeaa pikkukok-
kien keittiöstä. Mukavaa puuhastelua ja mielui-
sia välipaloja – pidetään yhdessä nälkä loitolla. 
Kurssimaksuun sisältyy materiaalimaksu 2,50 
€/kerta. Ota mukaan essu ja sisätossut. (Kurssia 
ei voi sisällyttää aktiivikorttiin.)

810209, Pikkukokit (3–5-luokkalaisille)

Ylistaronkatu 36 (ent. 
krottikoulu), keittiö
To 14.00–14.45
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–8.4.2021

Susanna Huolman
86,00 €

Sisältö: katso kurssi 810208

810210, Kokkauskurssi miehille

Ylistaronkatu 36 
 (ent. krottikoulu), keittiö
To 18.00–21.00
24.9.–26.11.2020,  
21.1.–25.3.2021

Satu Toivonen, kotitalousopettaja
28,00 €

Kurssi on tarkoitettu miehille, jotka ovat kiinnostu-
neita ruoanvalmistuksesta ja leivonnasta. Aihepii-
rit sovitaan yhdessä ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla. Kokoontumiset 24.9., 29.10., 26.11., 
21.1., 18.2. ja 25.3. Opettaja kerää materiaali-
maksun, jonka suuruus on noin 10 €/kerta. Ota 
essu, sisäjalkineet sekä rasia mukaan.

810211, Kokkaus- ja leivontakerho 
kehitysvammaisille

Ylistaronkatu 36 (ent. 
krottikoulu), keittiö
Ke 15.15–17.30
30.9.–25.11.2020,  
13.1.–10.3.2021

Kyllikki Pajula
88,00 €

Kokataan ja leivotaan sekä suolaisia että makei-
ta leivonnaisia. Kurssi sopii kaikille, myös liikun-
taesteisille (mahd. henkilökohtainen avustaja 
mukaan). Kurssimaksuun sisältyy materiaalimak-
su 3 €/kerta. Ota mukaan esiliina ja sisäken-
gät. (Kurssimaksu alennettu, opintoseteliavustus.)

PUHTAANAPITO JA 
KAUNEUDENHOITO
810301, Saippuanvalmistus

Ylistaronkatu 36 (ent. 
krottikoulu), keittiö
Ke 18.00–21.00
16.9.2020

Maisa Paakkinen
15,00 €

Opettelemme valmistamaan saippuaa lipeästä 
ja luonnonöljyistä. Tuoksuina käytämme eteerisiä 
öljyjä ja väreinä mausteita tai mica-värejä. Saip-
puaa valmistuu kotiin vietäväksi reilu kilo. Mate-
riaalit voi ostaa opettajalta (10 €). Kurssi sopii 
huoltajan seurassa myös 14–17-vuotiaille (Molem-
mat ilmoittautuvat). Ota mukaan keittiöhanskat, 
essu, sauvasekoitin, kattila ja nuolija. (Voit käyttää 
normaaleja keittiövälineitä.) Pitkähihaiset vaatteet.

810302, Voiteiden valmistus

Ylistaronkatu 36  
(ent. krottikoulu), keittiö
Ke 18.00–21.00
30.9.2020

Maisa Paakkinen
15,00 €

Opettelemme valmistamaan vedettömät ja lisä-
aineettomat käsi- ja jalkavoiteet. Kurssin jälkeen 
annamme ohjeet mukaasi, ja voit valmistaa voi-
teita jatkossa kotona. Saat myös kotiinviemisiksi 
käsi- ja jalkavoidetta. Tuo siis mukanasi kaksi 
50 ml:n purkkia (esim. piltti). Materiaalimaksu 4 
€ maksetaan opettajalle.

810303, Palashampoota

Kuvataidekoulu, kokoustila, 
Ylistaronkatu 36
To 18.00–20.15
8.10.2020

Maisa Paakkinen
15,00 €

Opettelemme valmistamaan hoitavan ja vaah-
toavan palashampoon lipeästä ja luonnon 
öljyistä ilman lisäaineita. Saippuaa valmistuu 
kotiin vietäväksi useita paloja. Kurssille voi osal-
listua huoltajan seurassa myös 14–17-vuotiaat. 
(Molemmat ilmoittautuvat.) Materiaalimaksu 10 
€ maksetaan opettajalle.

810304, Ekologiset pesuaineet

Ylistaronkatu 36 (ent. 
krottikoulu), keittiö
To 18.00–21.00
11.3.2021

Tuulikki Heikkilä, 
diplomiravintoneuvoja
20,00 €

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

Retki
110401, Retki Suomen Kädentaidot -messuille 

Tampereelle

Su 8.45–18.15
15.11.2020

Marja Junnikkala, TaM
40,00 €

Lähdetään noutamaan ideoita ja tarvikkeita 
Suomen Kädentaidot -messuilta Tampereelta. 
Lähtö Virttaalta Siilinpesältä klo 8.45, Alasta-
rolta klo 9.00 ja Hirvikosken kautta torille, josta 
lähdetään kohti Tamperetta noin klo 9.15. Paluu 
Loimaalle noin klo 17.40, josta jatketaan Alas-
tarolle ja Virttaalle. Hinta sisältää matkan ja 
lipun messuille. Sitovat ilmoittautumiset viimeis-
tään 6.11., jonka jälkeen matka laskutetaan 
normaalihintaisena. (Retkeä ei voi sisällyttää 
aktiivikorttiin.)

Ompelu
110411, Ommellaan, ommellaan 

Puistokadun koulu, tekstiilityön 
luokka B028, Puistokatu 16
Ti 17.15–19.30
20.10.–1.12.2020,  
12.1.–16.2.2021

Katri Hietala, muotoilija YAMK
56,00 €

Opastusta ja ohjausta ompelutöihin. Tehdään 
helppoja vaatteita kankaista ja trikoosta aikuisil-
le ja lapsille. Opitaan perusasioita ompelusta, 
työvälineistä ja kaavoista. Suunnitellaan malleja 
valmiskaavoja apuna käyttäen. Tarpeen mukaan 
voidaan tuunata myös vanhaa. Ota mukaan 
omat ompelutarvikkeet, sakset, nuppineulat ja 
mittanauha sekä valmiskaavoja ja lehtiä. Ensim-
mäisellä kerralla käydään läpi materiaaleja ja 
tarvikkeita. Kaavapaperia voi ostaa opettajalta. 
(Ei kokoontumista 17.11.)

110412, Kevätompelu

Puistokadun koulu, tekstiilityön 
luokka B028, Puistokatu 16
Ti 17.15–20.15
9.3.–6.4.2021

Katri Hietala, muotoilija YAMK
38,00 €

Kesäksi uusi mekko tai tunika. Ommellaan help-
poja kevät- ja kesävaatteita, voit myös ommella 
vaikka uudet tyynynpäälliset tai muita sisustus-
tekstiilejä. Käytetään soveltaen valmiskaavoja. 

Ota mukaan omat ompelutarvikkeet, sakset, 
nuppineulat, mittanauha ja kankaat sekä val-
miskaavoja ja lehtiä. Kaavapaperia voi ostaa 
opettajalta.

110413, Sujuvuutta saumurilla ompeluun

Puistokadun koulu, tekstiilityön 
luokka B028, Puistokatu 16
Ti 17.15–20.15
15.9.–6.10.2020

Katri Hietala, muotoilija YAMK
33,00 €

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

110414, Tilkkutyöt

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
tekstiilityön luokka, Opintie 2 
Ma 18.00–20.15
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Päivi Laaksonen
68,00 €

Tehdään erilaisia tilkkutyömalleja edeten helpoista 
haastavampiin ja suunnitellaan mieleinen tilkkutyö. 
Yksittäiset mallikerrat sopivat kassien, pussukoi-
den, tyynyjen ja liinojen somisteeksi. Omaksi kurs-
sitavoitteeksi voi ottaa myös torkku- tai päiväpeiton 
tai keskeneräisen työn jatkamisen valmiiksi. Aloit-
telijoille opastetaan tilkkutyön kaikki vaiheet.

Lankatyöt
110421, Käsitöitä keskellä päivää

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
To 13.00–15.15
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Taina Ojala, tekstiiliartesaani
68,00 €

Tule virkistymään monipuolisten käsitöiden parissa. 
Tutustutaan erilaisiin käsityötekniikoihin ja käsityö-
läisen apuvälineisiin. Valmistetaan omavalintaisia 
tuotteita. Mahdollista neuloa, virkata, huovuttaa, 
solmeilla, kirjoa, värjätä jne. Materiaalit ensisijassa 
omahankintana. (Ei kokoontumista 1.4.)
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110422, Sukkien ja lapasten vuosi

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
Ma 17.00–19.15
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Taina Ojala, tekstiiliartesaani
68,00 €

Opetellaan neulomaan sukka ja lapanen sil-
mukoista alkaen. Tutustutaan materiaaleihin, 
työvälineisiin ja tekniikoihin; neulonta, virkkaus 
ja koukkuaminen. Neulotaan kaksi sukkaa tai 
lapasta kerrallaan. Kokeillaan kirjoneuletta, pal-
mikkoa, pitsikuvioita ja briossineuletta. Suunni-
tellaan omia töitä sekä toteutetaan kurssilaisten 
toiveita. Myös aloittelijat mukaan! Tarvikkeita 
voi ostaa opettajalta. (Mahdollisuus osallistua 
opetukseen myös etänä suljetun Facebook-ryh-
män kautta. Opetusmateriaali, ohjeet ja videot 
ryhmäläisten käytössä.)

110423, Sisusta neuloen ja virkaten

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
La 11.00–15.00
26.9.–3.10.2020

Taina Ojala, tekstiiliartesaani
18,00 €

Neulotaan ja virkataan sisustustekstiilejä, mm. 
torkkupeittoja, tyynyjä, koreja ja mattoja. Tu-
tustutaan sisustustrendeihin ja väreihin sekä 
suunnitellaan oma työ. Aloittelijoille tarjotaan 
opastusta silmukoiden luomisesta alkaen. Uusia, 
hauskoja tekniikoita ja kuvioita sekä vinkkejä 
töiden viimeistelyyn ja huolitteluun. Materiaaleja 
sekä välineitä voi ostaa opettajalta.

110424, Nypläys

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
La 13.00–17.00
10.10.–5.12.2020,  
16.1.–27.3.2021

Tuula Huovinen
67,00 €

Kurssilla opetetaan nypläyksen alkeet sekä pe-
rusasioita aloittelijoille. Jatkajille taitotason mu-
kaan ideoita ja opastusta. Ryhmä sopii kaikille 
nypläyksestä kiinnostuneille. Kokoontumiset joka 
toinen viikko.

110425, Moderni makrameesolmeilu

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
Ke 18.00–20.15
23.9.–21.10.2020

Maritta Paukku,  
tekstiiliartesaani
18,00 €

Valmistetaan moderni ja trendikäs makramee-
tuote nykyaikaisista materiaaleista, joita on 
helppo ja mukava solmia. Tuote voi olla seinä-
koriste, amppeli, avainnauha, makrameesulka, 
laukku, lampunvarjostin, unisieppari jne. Kurssil-
le voi tulla opettelemaan alkeet tai syventämään 
taitojaan.

Kudonta
110431, Vesikoskitalon päiväkudonta

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
Ti 13.00–16.00
20.10.–15.12.2020, 
12.1.–6.4.2021

Marja Junnikkala, TaM
87,00 €

Kudontaryhmä kudonnan perustaidot hallitsevil-
le opiskelijoille. Työskentelyn lomassa opitaan 
lisää teoriaa ja tekniikkaa. Oppituntien lisäksi 
opiskelijat käyvät kutomassa omatoimisesti kurs-
sin ajan. Opiskelijalla on käytössään kangas-
puut, joihin rakentaa, kutoo ja toteuttaa omien 
toiveidensa ja taitotasonsa mukaisia töitä itselle 
tai lahjaksi. Kurssimaksuun sisältyy välinevuokra 
10 €. Ota mukaan muistiinpanovälineet, sakset 
ja mittanauha. (Ei opetusta viikolla 46.)

110432, Vesikoskitalon iltakudonta ja käsityöt

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
Ti 17.00–20.00
20.10.–15.12.2020, 
12.1.–6.4.2021

Marja Junnikkala, TaM
87,00 €

Kudonta- ja käsityöryhmä aloittelijoille ja jatka-
jille. Aloittavien kanssa opetellaan kudonnan 
perusteita ja kudotaan helppoja töitä, esim. räsy-
matto tai huopa. Mahdollisuus viimeistellä kudo-
tut kankaat, esim. ommella kasseja, pussukoita 
tms. tuotteita. Työn voi tehdä myös kudontakehyk-
seen tai pystypuihin, tai valmistaa esim. miniryi-
jyn tuftaamalla. Ota mukaan muistiinpanoväli-
neet, sakset ja mittanauha. Kurssimaksu sisältää 
välinevuokran 10 €. (Ei opetusta viikolla 46.)
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110433, Vesikoskitalon kevätkudonta

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
Ti 17.00–21.00
13.4.–25.5.2021

Marja Junnikkala, TaM
42,00 €

Kudotaan kesäisiä tekstiilejä kurssilaisten toivei-
den ja tarpeiden mukaan. Jokaisella on käy-
tössä omat puut, mutta myös yhteisloimet ovat 
mahdollisia.

110434, 180 cm leveän maton valmisloimi

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
Ke 17.30–20.30
23.9.–2.12.2020,  
13.1.–19.5.2021

Marja Junnikkala, TaM
25,00 €

Tule kutomaan komea matto kotiisi! Luonnonval-
koinen 8-säikeinen kalalankaloimi noin 180 cm 
leveään mattoon. Sidokset: palttina ja 4-vartinen 
toimikas, joilla voi kutoa monenlaisia sidoksia. 
Loimen hinta 15 €/m. Omat kuteet, esim. tri-
koo, juutti, pellava, villa. Kurssimaksu sisältää 
4 x 45 minuutin opastuksen kudontavuoron 
aikana. Kudonta-aika enintään kolme viikkoa / 
kutoja. Kurssi soveltuu kudonnan perustaidot hy-
vin hallitsevalle. Kudontavuorot sovitaan ilmoit-
tautujien mukaan. Kuvia sidoksesta ja valmiista 
matoista: https://peda.net/lt/tptlh22/kudonta/
lmvvkk1.

110435, 200 cm leveän maton valmisloimi

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
Ke 17.30–20.30
28.10.–16.12.2020, 
20.1.–12.5.2021

Marja Junnikkala, TaM
25,00 €

Tule kutomaan komea matto kotiisi! Musta 8-säi-
keinen kalalankaloimi noin 200 cm leveään 
mattoon. Sidokset: palttina ja 4-vartinen toimi-
kas, joilla voi kutoa monenlaisia sidoksia. Loi-
men hinta 20 €/m. Omat kuteet, esim. trikoo, 
juutti, pellava, villa. Kurssimaksu sisältää 4 x 
45 minuutin opastuksen kudontavuoron aikana. 
Kudonta-aika enintään neljä viikkoa / kutoja. 
Kurssi soveltuu kudonnan perustaidot hyvin hal-
litsevalle. Kudontavuorot sovitaan ilmoittautujien 
mukaan.

110436, Muhkea huopa tai huivi  
– Kudontaa aloittelijoille

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
Ti 17.00–21.00
22.9.–6.10.2020

Marja Junnikkala, TaM
40,00 €

Lyhytkurssi, jolla opetellaan kudonnan perusteita 
sekä suunnitellaan ja kudotaan omilla väreillä 
ja sidoksella huopa, pikkushaali tai kaulahuivi. 
Tehdään omat tai yhteisloimet. Opetuskerrat: 
22.9., 23.9., 29.9. ja 6.10. Työt kudotaan 
vuorotellen varsinaisen kurssin jatkoksi. Kevät-
kaudella yksi yhteinen kokoontumiskerta, jolloin 
huovat viimeistellään esim. huovuttamalla tai 
karstaamalla. (Karstaus ei sisälly kurssimak-
suun). Ota mukaan muistiinpanovälineet, sakset 
ja mittanauha.

110437, Lasipalatsin päiväkudonta

Lasipalatsi, kutomo,  
Loimijoentie 77
Ti 14.00–17.00
20.10.–15.12.2020, 
19.1.–30.3.2021

Ulla Sundqvist-Uusitalo, 
kotiteollisuusohj.
79,00 €

Kudotaan tekstiilejä kurssilaisten toiveiden ja 
tarpeiden mukaan. Jokaisella on käytössä omat 
puut, mutta myös yhteisloimet ovat mahdollisia. 
Tuntien alussa on teoriahetki, johon voi halutes-
saan osallistua. Tervetuloa niin kokeneet kuin 
aloittelevatkin kutojat! Kurssimaksu sisältää väli-
nevuokran 10 €.

110438, Lasipalatsin iltakudonta

Lasipalatsi, kutomo,  
Loimijoentie 77
Ti 17.30–20.30
20.10.–15.12.2020, 
19.1.–30.3.2021

Ulla Sundqvist-Uusitalo, 
kotiteollisuusohj.
79,00 €

Sisältö: katso kurssi 110437
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110439, Lasipalatsin kevätkudonta

Lasipalatsi, kutomo,  
Loimijoentie 77
Ti 17.00–21.00
13.4.–25.5.2021

Ulla Sundqvist-Uusitalo, 
kotiteollisuusohj.
42,00 €

Kudotaan tekstiilejä kurssilaisten toiveiden ja 
tarpeiden mukaan. Jokaisella on käytössä omat 
puut, mutta myös yhteisloimet ovat 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!

110440, Mellilän kudonta

Mellilän ent. kirjasto,  
Asemantie 14
Ma 14.30–16.45
19.10.–14.12.2020, 
11.1.–22.3.2021

Piia Lehtonen,  
tekstiiliartenomi
67,00 €

Tule kutomaan kaunista kotiin tai lahjaksi! Terve-
tulleita ovat sekä aloittelijat että jatkajat. Kurs-
silla on pääpiirteittäin yhteisloimet, jotka suun-
nitellaan osallistujien toiveet huomioiden, mm. 
käyttötekstiilejä 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 €.

110441, Mellilän kevätkudonta 

Mellilän ent. kirjasto,  
Asemantie 14
Ma 18.00–20.15
12.4.–31.5.2021

Piia Lehtonen,  
tekstiiliartenomi
25,00 €

Haluatko kokeilla kangaspuilla kudontaa ja val-
mistaa maton, poppanan tai muun nopean ku-
donnaisen itsellesi tai lahjaksi? Työn voit kutoa 
valmiiseen loimeen tai luoda ja rakentaa sen 
yhdessä toisen oppilaan kanssa. Kokoontumiset 
12.4., 19.4., 3.5., 17.5. ja 31.5.

Kylien käsityökurssit
110451, Käsitöitä juniorista senioriin – Loimaa

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
To 16.00–17.30
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Taina Ojala,  
tekstiiliartesaani
50,00 €

Käsityökerho, johon ovat tervetulleita sekä aikui-
set että lapset (alle 12-vuotiaat aikuisen seuras-
sa). Virkataan, huovutetaan, punotaan, maala-
taan oma kanavatyö, tehdään heijastimia, nap-
pitöitä. Vuodenaikojen ja juhlapyhien mukaan 
vaihtuvat teemat sekä ideat. Helppoja malleja 
lapsille ja vaativampia aikuisille. Käytössä mm. 
tupsukoneet, korinpunospohjat, neulerenkaat, 
neulurit, kumihimot. Kaikki apuvälineet ovat 
kurssin aikana vapaasti käytössä. Materiaaleja 
voi ostaa opettajalta. (Sekä aikuinen että lapsi 
ilmoittautuu kurssille.)

110452, Käsitöitä juniorista senioriin – Hirvikoski

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
tekstiilityön luokka, Opintie 2 
Ti 17.00–18.30
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Taina Ojala,  
tekstiiliartesaani
50,00 €

Sisältö: katso kurssi 110451

110453, Mellilän käsityöt 

Mellilän nuorisotila, Asemantie 7
Ma 11.45–14.00
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Piia Lehtonen,  
tekstiiliartenomi
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.
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110454, Virttaan käsityöt

Virttaan kylätalo,  
Virttaanraitti 113 B
Ti 18.00–20.15
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Kirsi Palojoki,  
käsityönopettaja
68,00 €

Käytännönläheistä opastusta kankaankudontaan, 
ompeluun sekä neule- ja virkkaustöihin. Tutkitaan 
vanhoja ohjeita ja ideoidaan uutta. Kurssilla voi-
daan yhdessä tutustua uusiin erikoistekniikoihin.

Muut käsityökurssit
110461, Nukkekodin pienesineet

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
kuvataideluokka, Opintie 2
La 10.00–15.00
3.10.–28.11.2020,  
23.1.–20.2.2021

Maria Malmström, artesaani
56,00 €

Aikuisille suunnatulla kurssilla valmistetaan nukke-
kotiesineitä eri mittakaavoilla ja tekniikoilla. Syksy: 
pintakäsittelytekniikat ja koristemaalaus, kahvipan-
nu ja muita astioita, piparkakkutalo tai joululeivon-
naisia. Kevät: luistimet, sauna- ja kylpyhuonetarvik-
keita, tiffanylamppu fimosta. Opiskelijat hankkivat 
materiaalit itse, joitakin tarvikkeita voi halutessaan 
ostaa opettajalta. Materiaaleista lähetetään sähkö-
postitse tietoa ennen kurssin alkamista. Kokoontumi-
set 3.10., 24.10., 28.11., 23.1., 6.2. ja 20.2.

110462, Kahvipussi- ja nipsukurssi

Puistokadun koulu, tekstiilityön 
luokka B028, Puistokatu 16
To 17.30–20.30
14.1.–18.3.2021

Seija Saarinen
33,00 €

Kierrätystä parhaimmillaan! Valmistetaan kahvi-
pusseista tai juomapullon avausrenkaista erilaisia 
kasseja, koreja, koruja, kortteja, lampunvarjostin, 
sateenvarjoteline ym. Kokoontumiset 14.1., 28.1., 
11.2., 4.3. ja 18.3. Ensimmäisellä kerralla tar-
vitset pestyjä ja kuivattuja nipsuja tai molemmista 
päistä avattuja kahvipusseja. Kahvipussiaskar-
teluun ota mukaan lisäksi paperileikkuri/sakset, 
metalliviivain, leikkuualusta (esim. vanha leikkuu-

lauta), kirjekuorenavaaja, taittoluu (jonka avulla 
teet napakan ja siistin taitoksen ja jossa on sekä 
terävä että pyöreä kärki) tai Tupperwaren appelsii-
ninkuorija. Nipsuaskarteluun suuri määrä nipsuja, 
pihdit, virkkuukoukku (nro 2–3,5), nauhaa tai lan-
kaa (Hilos la Espiga on kestävä lanka nipsutöihin).

110463, Kirjansidonta

Puistokadun koulu, 
kuvataideluokka A129, 
Puistokatu 16
Pe 18.00–21.00, 
La–Su 9.30–15.30
12.3.–11.4.2021

Tiina Raumolin,  
tekstiiliartesaani
46,00 €

Tutustutaan kirjansidontaan käytännönläheisesti. 
Voit valmistaa omien toiveidesi mukaan kirjan 
tai albumin – keskiaikaisia sidoksia, korttikirja, 
luovat sidokset, vihkoset, korsettikirja. Opetta-
jalla mallitöitä, joista löytyy jokaiselle sopiva. 
Värjätään nahkaa tai paperia kirjan kansiksi tai 
sivuiksi. Halutessasi tuo mukanasi vanha tekstiili 
kirjan kansiin. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
jatkajille. Opettajalta voi ostaa tarvikkeita ja pe-
rustyökalut. Kokoontumiset pe 12.3. sekä la–su 
13.–14.3., 27.–28.3. ja 10.–11.4.

110464, Lämpimiä ja värikkäitä asusteita 
turkiksista tai nahasta

Vesikoskitalo, kutomo ja 
tekstiilitila, Juvantie 11
Pe 18.00–21.00,  
La 9.00–18.00,  
Su 9.00–16.00
20.–22.11.2020

Anu Pentti,  
lampuri ja käsityöläinen
38,00 €

Tervetuloa hyödyntämään pienet turkispalat 
persoonallisiksi asusteiksi! Voit valmistaa rukka-
set tai tossut, lämpimät turkisliivit, ranteenläm-
mittimet, chapsit, turkislaukun, istuinalustoja jne. 
Ommellaan pikkutyöt käsin käyttäen kestävää 
luonnonmukaista pellavalankaa, koristellaan 
painamalla erilaisia kuvioita tai yhdistetään 
eri värisiä turkiksia. Tuo omia turkispalasia tai 
lunasta niitä opettajalta, jolta voit ostaa myös 
ompelutarvikkeita. Ideoita osoitteessa http://
skinnfell.wordpress.com. Materiaaleja voi tie-
dustella etukäteen: anu.pentti@gmail.com.



3938

110465, Tutustutaan kankaanpainantaan

Kuvataidekoulu,  
luokka 2 (kuvataide), 
Ylistaronkatu 36
La 11.00–14.00
24.10.–5.12.2020

Outi Saaristo, tekstiili AMK
28,00 €

Kankaanpainanta antaa mahdollisuuksia si-
sustus- ja vaatetuskankaiden luovaan kuvioin-
tiin. Kurssilla opit painannan perustekniikkaa, 
ja työskentelyssä tarvittavat välineet sekä ma-
teriaalit tulevat sinulle tutuiksi. Käydään läpi 
erilaisia tekniikoita kuvioiden ja pinnan val-
mistukseen. Kankaanpainanta voi olla pelkis-
tettyä ja kevyttä kankaan pinnan kuviointia tai 
se voi olla kerroksellisuutta, maalauksellisuut-
ta ja runsasta. Sinä itse päätät oman tyylisi. 
Materiaalin voi ostaa opettajalta, hinta noin 
20–40 €.

110466, Syvennytään kankaanpainoon  
ja printtisuunnitteluun

Rykkeri, Forssa,  
Puuvillakatu 4 C 3
La 11.00–14.00
30.1.–20.2.2021

Outi Saaristo, tekstiili AMK
23,00 €

Suunnitellaan oma printti, josta valmistetaan 
kankaanpainoseula. Seula jää sinulle itsellesi 
käyttöön ja voit näin jatkaa kankaanpainantaa 
myös kurssin jälkeen. Seulan valmistusvaiheet 
UV-valon avulla ja työskentelyssä tarvittavat 
välineet sekä materiaalit tulevat sinulle tutuiksi. 
Voit suunnitella monikäyttöisen printin, joka 
toimisi sekä sisustus- että vaatetustekstiilien ku-
viointiin. Näin kurssilla valmistetusta painokaa-
viosta olisi sinulle iloa pitkäksi aikaa. Kankaan-
painoseulat, valotusemulsiot yms. tarpeelliset 
materiaalit tilataan yhteistilauksena kurssilais-
ten printtikoon toiveiden mukaan, hinta noin 
50–80 €/henkilö.

110467, Luovasti laakapainoa

Rykkeri, Forssa,  
Puuvillakatu 4 C 3
La–Su 10.00–16.00
13.–14.3.2021

Outi Saaristo, tekstiili AMK
18,00 €

Kurssilla pääset tutustumaan käsiteolliseen 
laakapainoon ja työskentelyssä käytettävään 
20-metriseen painopöytään. Työskentelyssä 
käytetään suurta laakapainoseulaa, johon 

kuviot suunnitellaan ryhmätyönä. Ensimmäi-
sen kuviokerran jälkeen jokainen kurssilainen 
voi vielä jatkaa omaa kangasosaansa pieniä 
painoseuloja käyttäen. Työskentely on luo-
vaa, hauskaa ja innostavaa. Harvinaislaatui-
nen elämys, sillä kyseessä on Suomen ainoa 
käsiteollinen painopöytä, joka tässä mitta-
kaavassaan on säilynyt vuodesta 1968 näi-
hin päiviin asti. Tila-, väline- ja mahd. mate-
riaalimaksu, noin 30 €, maksetaan suoraan 
opettajalle.

110468, Kaikkea kivaa betonista

Aroniituntie 102
Ke 18.00–20.15
12.–26.5.2021

Suvi Rautiainen
15,00 €

Betonin mahdollisuudet ovat mahtavat. Kurssil-
ta riittää ideoita myös kotiin vietäväksi. Ensim-
mäisellä kerralla valmistetaan mm. pyyhkeistä 
tai pitsiliinoista ulkotulisomisteita, betonoituja 
pehmoleluja ym. tekstiilitöitä. Toisella kerralla 
tehdään monenlaisia edullisia muottivaluja, 
opetellaan mm. puutarhatonttu. Kolmannella 
kerralla irrotetaan aiemmilla kerroilla tehdyt 
työt sekä kerrotaan vinkkejä esineiden viimeis-
telyyn kotona. Lisätietoa osallistujille ennen 
kurssia. Betonit on mahdollista ostaa opettajal-
ta. Ota mukaan oma ämpäri, sekoituslapio ja 
pitsejä ym.

Entisöinti ja verhoilu
110471, Entisöinti ja verhoilu, iltapäivä

Alastaron yläaste,  
puutyöluokka,  
Vahvalantie 4
Ti 15.00–17.15
15.9.–1.12.2020

Satu Rantala, verhoilija
45,00 €

Entisöidään ja verhoillaan omia huonekaluja 
– tuoleja, pöytiä, kaappeja, lipastoja, sohvia 
ja paljon muutakin. Tuo huonekalu mukanasi 
ensimmäisellä kerralla, niin katsotaan, mitä 
sille voitaisiin tehdä. Myös perinteiset verhoi-
lumenetelmät onnistuu. Ota mukaan lisäksi 
muistiinpanovälineet, käsityökaluja, esim. nii-
tinnostin, sakset, mittanauha, sikli, hiomapa-
peria, puukko ja ehkäpä kuumailmapuhallin. 
Opettaja ohjeistaa tarvehankinnoissa sekä 
työkaluissa.
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110472, Entisöinti ja verhoilu, ilta

Alastaron yläaste,  
puutyöluokka, Vahvalantie 4
Ti 17.30–19.45
15.9.–1.12.2020

Satu Rantala, verhoilija
45,00 €

Sisältö: katso kurssi 110471

110473, Entisöinti ja verhoilu, kevät – Loimaa

Ti 16.00–20.00
12.1.–6.4.2021

Satu Rantala, verhoilija
73,00 €

Sisältö: katso kurssi 110471

Puu- ja metallityöt
110481, Hirvikosken puutyöt

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
teknisen työn luokka, Opintie 2
Ma 17.15–20.15
14.9.–30.11.2020, 
1.1.–12.4.2021

Antero Vuokko,  
käsityönopettaja
90,00 €

Kurssi soveltuu kaikentasoisille teknisistä töistä 
kiinnostuneille. Tehdään töitä omista materiaaleis-
ta, omaan tahtiin. Opastusta saa opettajan lisäksi 
myös monien alojen asiantuntijoilta, sillä muut op-
pilaat auttavat mielellään. Mahdollista valmistaa 
myös metallitöitä tai askarrella elektroniikkaa.

110482, Taonta

Puistokadun koulu, teknisen 
työn luokka, Puistokatu 16
La 9.30–16.30
26.9.–3.10.2020

Lauri Kainulainen,  
metallialan artenomi
38,00 €

Kurssilla taotaan pienimuotoisia taonnaisia, 
esim. kahvoja, hakoja, naulakoita, emännän-
veitsiä, nauloja ja hiilihankoja. Takomalla val-
mistettu esine on omanlaisensa ja kestävä. Laita 
kurssille päälle (ei palonarat) työvaatteet ja nah-
ka-/turvakengät. Opettajalta voi ostaa tarvikkei-
ta, joista materiaalimaksu käytön mukaan.

110483, Jalometallista koruja ja pienoisveistoksia, 
syksy

Puistokadun koulu, teknisen 
työn luokka, Puistokatu 16
Ma 18.00–20.15
21.9.–30.11.2020

Aki Suutari, muotoilija AMK
50,00 €

Kurssilla opitaan korunvalmistuksen perusmene-
telmät, kuten sahaus, juottaminen, vasarointi, 
viilaus, valssin käyttö, kuviointi ja kiillotus. Aloit-
telijoiden kanssa opetellaan perusasiat valmista-
malla sileä tai kuvioitu sormus. Pidempään teh-
neiden kanssa esimerkiksi vahamallin työstö ja 
valaminen sekä kivenistutusmenetelmät. Kurssilla 
painotetaan oppilaan omia tavoitteita ja toivei-
ta. Käydään tarvittaessa läpi tuotesuunnittelua.

110484, Jalometallista koruja ja pienoisveistoksia, 
kevät

Puistokadun koulu, teknisen 
työn luokka, Puistokatu 16
Ma 18.00–20.15
18.1.–29.3.2021

Aki Suutari, muotoilija AMK
50,00 €

Sisältö: katso kurssi 110483
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Soitonopetus
110101, Kitaran ja muiden kielisoitinten 

yksityisopetus

Taidetalo, luokka 1,  
Rantatie 2
Pe 14.00–18.00
18.9.–4.12.2020,  
15.1.–16.4.2021

Tapio Lindholm
165,00 €

Keskitymme monipuolisesti kitaransoiton tek-
niikoihin ja biisien harjoitteluun. Opetus sopii 
kaikentasoisille soittajille riippumatta siitä, soit-
taako akustista- vai sähkökitaraa, sähköbassoa 
tai vaikkapa ukulelea. Ota oma soitin mukaan. 
Soittoaika 20 min/kerta. Kurssipaikan varmis-
tuttua opettaja ottaa yhteyttä opetusvuoroista 
sopiakseen. (Kurssia ei voi sisällyttää aktiivi-
korttiin.)

110102, Pianonsoiton yksityisopetus

Alastaron yläaste,  
Vahvalantie 4
Ma 13.00–17.00
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Sari Jokela
165,00 €

Opetus on tarkoitettu kaiken ikäisille, sekä 
aloittelijoille että jo pidemmälle ehtineille. Yksi-
löopetusta 20 min/kerta. Opetukseen sisältyy 
sekä klassista pianonsoittoa että vapaata säes-
tystä. Myös viime lukuvuonna mukana olleiden 
tulee ilmoittautua. Paikat täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. (Kurssia ei voi sisällyttää 
aktiivikorttiin.)

110103, Harmonikansoitto

Taidetalo, luokka 3,  
Rantatie 2
Su 18.00–20.15
20.9.–29.11.2020,  
17.1.–28.3.2021

Sari Jokela
46,00 €

Opetus on harmonikansoiton ryhmäopetusta. 
Soitetaan sekä yksiäänisesti että stemmoissa 

pääasiassa perinteistä harmonikkamusiikkia. 
Oma instrumentti on välttämätön. Kokoontumiset 
20.9., 27.9., 11.10., 25.10., 15.11. 29.11., 
17.1., 31.1., 14.2., 7.3., 14.3. ja 28.3.

110104, Aikuisrokkarit A

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Opintie 2
Ti 17.00–18.45
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Ville Nieminen
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 aikui-
sikäisille, mutta varsinaista alaikärajaa ei osal-
listumiselle ole. Mielellään oma instrumentti ja 
vahvistinlaite mukaan treeneihin.

110105, Aikuisrokkarit  B

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Opintie 2
Ti 18.45–20.30
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Ville Nieminen
67,00 €

Sisältö: katso kurssi 110104

110106, Musiikkikerho kehitysvammaisille 

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
musiikkiluokka, Opintie 2
Ti 16.00–16.45
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Ville Nieminen
27,00 €

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. 
(Kurssimaksu alennettu, opintoseteliavustus.)
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Laulu
110111, Naiskuoro

Alessandro-sali, Oikokatu 3
Ti 18.30–20.45
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Armi Haatanen
68,00 €

Harjoittelemme äänenkäytön ja äänifysiologian 
perusteita sekä hengitystekniikkaa. Laulamme 
neliäänisesti iloisella mielellä. Esiinnymme muu-
tamia kertoja vuodessa. Kuoro esiintyy myös 
nimellä Loimaan Naislaulajat. Olemme mukana 
Sulasolin toiminnassa. Ohjelmisto on laaja, si-
sältäen perinteisen naiskuorolaulun lisäksi kevyt-
tä 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
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Armi Haatanen
68,00 €

Harjoittelemme äänenkäytön ja äänifysiologi-
an perusteita sekä hengitystekniikkaa. Laulam-
me pääosin neliäänisesti hyvässä porukassa. 
Esiinnymme muutamia kertoja vuodessa. Kuoro 
esiintyy myös nimellä Mieskuoro Loimaan Lau-
lajat. Perinteisen mieskuorolaulun lisäksi laulam-
me viihteellisempää sekä hengellistä musiikkia. 
Aiempi kuorokokemus on eduksi, muttei vält-
tämätön. Kukin opiskelija ilmoittautuu kurssille 
henkilökohtaisesti suoraan opistoon oppilaitok-
sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukai-
sesti.

110113, Viihdekuoro

Alessandro-sali, Oikokatu 3
Ke 18.30–20.45
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Armi Haatanen
68,00 €

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

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

110114, Lauletaan yhdessä

Alastaron yläaste, luokka 102, 
Vahvalantie 4
Ma 17.00–18.30
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Sari Jokela
46,00 €

Laulamme pääasiassa yksiäänisesti musiikkia 
laidasta laitaan: iskelmiä, kansanlauluja ja iki-
vihreitä. Aikaisempaa laulukokemusta ei tarvita.

110115, Melkein laulutaidottomien poppoo

Puistokadun koulu, 
musiikkiluokka A133, P 
uistokatu 16
Ma 17.15–18.45
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Maritta Mensalo
46,00 €

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

110116, Käydään kierroksilla!  
– Laulua, tulkintaa ja tarinointia

Opistojen tanssisali, 
Satakunnantie 16
La 10.00–13.45,  
Su 11.00–14.45
21.–22.11.2020

Merikerttu Mutala
15,00 €

Hyvän mielen intensiivikurssilla laulamme ryh-
mässä erilaisia kaanoneita eli ”kierroslauluja” 
sekä helppoja sovitettuja kuorolauluja. (Mahdol-
lisuus myös yksinlauluun halutessaan.) Painotam-
me laulamisen ilon lisäksi tulkintaa, ilmaisutaitoa 
ja heittäytymistä laulun tarinaan. Kurssin laulut 
on napattu ympäri maailmaa ja laulammekin 
useammalla kielellä, pääpaino kuitenkin englan-
nin kielessä. Kielimuurin ei kuitenkaan pidä olla 
esteenä osallistumiselle! Kurssi on hyvä tilaisuus 
kokeilla äänissä laulamista, vahvistaa stemmai-
lutaitojaan sekä heittää sisäinen esiintyjä-tulkitsi-
jansa valloilleen.
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110117, Kartanonpuiston musiikkituokiot A

Kartanonpuisto, Juvantie 1
Ke 10.15–11.00
16.9.–25.11.2020, 
13.1.–7.4.2021

Sari Jokela
15,00 €

Vietetään mukavia ja virkistäviä aamupäivän 
hetkiä tuttujen, perinteisten sävelmien parissa. 
Ryhmään voivat tulla myös muut kuin palvelu-
keskuksen asiakkaat. Kokoontumiset parillisilla 
viikoilla. (Kurssimaksu alennettu, opintoseteli-
avustus.)

110118, Kartanonpuiston musiikkituokiot B

Kartanonpuisto, Juvantie 1
To 10.15–11.00
17.9.–26.11.2020, 
14.1.–8.4.2021

Sari Jokela
15,00 €

Sisältö: katso kurssi 110117

110119, Tammikodin musiikkituokiot

Tammikoti, Nahkurintie 3
Ke 10.00–10.45
23.9.–2.12.2020,  
20.1.–31.3.2021

Sari Jokela
15,00 €

Lauletaan yhdessä harmonikan säestyksellä 
iskelmiä, kansanlauluja ja ikivihreitä. Ryhmään 
voivat tulla myös muut kuin Tammikodin asuk-
kaat. Kokoontumiset parittomilla viikoilla. (Kurs-
simaksu alennettu, opintoseteliavustus.)

110120, Loimaan Toimintakeskuksen musiikkipiiri

Loimaan Toimintakeskus, 
Kisällinkatu 4
Ma 9.30–10.30
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Sari Jokela
28,00 €

Lauletaan yhdessä iskelmiä, kansalauluja ja 
ikivihreitä harmonikan säestyksellä. Ryhmään 
voivat tulla myös muut kuin toimintakeskuksen 
asiakkaat. (Kurssimaksu alennettu, opintoseteli-
avustus.)
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110601, Tarinapaja

Pääkirjasto, Elers-huone, 
Kauppalankatu 17
Ti 16.15–17.45
22.9.–1.12.2020,  
19.1.–30.3.2021

Susanna Huolman
28,00 €

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.

110602, Leikaten lauseiksi

Pääkirjasto, Elers-huone, 
Kauppalankatu 17
Ti 17.00–18.30
29.9.–24.11.2020,  
12.1.–6.4.2021

Susanna Huolman
28,00 €

Oletko kiinnostunut sanataiteesta? Kaipaatko 
vinkkejä kirjoittamiseen? Tällä kurssilla jokainen 
on sanataiteilija. Haemme yhdessä inspiraatio-
ta ja rakennamme lauseita, konkreettisella ja 
hauskalla tavalla. Ei tyhjän paperin kammoa, 
ei ryppyisiä otsia. Jos osaat lukea, kirjoittaa ja 
leikata, tämä kurssi sopii sinulle. Sopii myös 
yhteiseksi kurssiksi aikuisille ja lapsille. Kokoon-
tumiset parillisilla viikoilla.

110603, Verkkolukupiiri

Ma 18.00–20.15
14.9.–23.11.2020,  
18.1.–15.2.2021

Anna-Maija Alarto, FM
28,00 €

Kiinnostaako yhteisöllinen lukeminen? Kaipaat-
ko lukuvinkkejä? Haluatko jakaa lukukokemuk-
sesi muiden kirjallisuudesta kiinnostuneiden 
kanssa? Lukeminen tuottaa iloa, hyvää mieltä, 
avartaa ajattelua ja sen avulla voi sujahtaa uu-

siin maailmoihin. Jaettu lukukokemus on monin-
kertainen ilo. Verkkolukupiirissä luetaan yhdessä 
kaikenlaista kirjallisuutta runoista tietokirjoihin. 
Otamme käsittelyyn uuden kirjan joka toinen 
viikko. Saat luvussa olevaan kirjaan liittyviä 
pohdintavihjeitä, tehtäviä ja oheismateriaalia 
ja pääset jakamaan oman kokemuksesi muiden 
kanssa. Osa kurssista on mahdollista suorittaa 
missä ja milloin vain oppimisalustalta löytyvien 
tehtävien pohjalta. Lisäksi kokoonnumme sovit-
tuun aikaan yhteiseen verkkoliveen juttelemaan 
luetuista kirjoista kerran kuukaudessa. Osallistu-
minen ei vaadi erityistä digiosaamista. Riittää, 
että sinulla on käytettävissäsi tietokone tai älylai-
te, verkkoyhteys ja sähköpostiosoite sekä avoin 
mieli.

110604, Sanajumppaa verkossa

To 18.00–20.15
17.9.–26.11.2020

Anna-Maija Alarto, FM
40,00 €

Sanataidekurssi nuorille ja aikuisille. Kurssi 
sisältää yksilöllistä palautetta teksteistä, ryhmäs-
sä jaettuja kirjoituksia sekä yhteistä keskustelua 
kirjoituksista ja kirjoittamisesta. Saat virikkeitä 
omaan kirjoittamiseesi pienten tehtävien avulla 
ja se sopii sinulle, joka olet kiinnostunut kirjoit-
tamisesta tai harrastat kirjoittamista ja haluat 
kehittyä kirjoittajana. Kurssilla saat vinkkejä, 
joiden avulla voit aukoa kirjoittamiseen liittyviä 
solmuja, helpottaa aloittamiseen liittyvää tuskaa 
ja laajentaa tekstisi sisältöä. Voit kirjoittaa joko 
asiatekstejä tai kaunokirjallisia tekstejä. Aiem-
paa kirjoittamiskokemusta et tarvitse. Jokainen 
kirjoittaa omista lähtökohdistaan eikä tuotoksia 
vertailla tai arvoteta. Saat uuden harjoitusteh-
tävän materiaaleineen joka viikko, voit kirjoit-
taa missä ja milloin vain ja palauttaa tehtävän 
sovittuun aikaan mennessä. Et tarvitse erityistä 
digiosaamista – riittää kun sinulla on käytettävis-
sä tietokone tai älylaite, verkkoyhteys ja sähkö-
postiosoite. Kurssi toteutetaan Peda.net-oppimi-
salustalla.
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TEATTERI
110201, Kertunmäen kesäteatteri

Loimaan teatteri, Juvantie 11
Su 17.00–20.30
17.1.–18.4.2021

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

Tule mukaan kehittämään ilmaisuvalmiuksiasi ja 
treenaamaan näyttelemistä. Harjoitellaan ke-
säteatterinäytelmä, jonka esitykset ovat kesällä 
Kertunmäen kesäteatterissa. Myös muista teatte-
rin osa-alueista kiinnostuneet (lavastus, puvustus, 
tekniikka) voivat osallistua kurssille.

110202, Krekilän Myllyn kesäteatteri

Loimaan teatteri, Juvantie 11
Su 14.00–17.30
17.1.–18.4.2021

Laura Kilpiö, FM, 
aineenopettaja
57,00 €

Kurssilla harjoitellaan näyttelemistä erilaisten har-
joitusten avulla. Lukukausi huipentuu näytelmään, 
jota esitetään kesällä Krekilän Myllyn kesäteatte-
rissa. Kesäteatterissa on paljon erilaisia hommia 
myös niille, jotka eivät halua näytellä. Jos kiinnos-
tuksesi heräsi, niin ilmoittaudu mukaan!
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Tutustumme akvarellimaalauksen eri tekniikoihin 
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. (Ei kokoontumista 8.10.)

110308, Akvarellin aakkoset -verkkokurssi

Ma 9.00–11.15
21.9.–7.12.2020

Marja Junnikkala, TaM
40,00 €

Aloita matka akvarellin kiehtovaan maailmaan. 
Kymmenen viikon verkkokurssilla tutustut akvarel-
limaalauksen perusteisiin. Saat tietoa materiaa-
leista, välineistä ja maalauksen perustekniikoista. 
Verkkokurssi ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan 
eli voit työskennellä oman aikataulusi mukaan. 
Viikoittain avautuu uusi verkkotunti, joka sisältää 
sekä teoriaa että käytännön harjoitustyön. Har-
joitustyöt palautetaan verkossa ja opettaja antaa 
niistä kirjallista palautetta kurssin ajan. Kurssi 
sopii akvarellimaalausta aloitteleville ja perus-
tietoja kertaaville sekä tietokoneen peruskäytön 
hallitseville. Opintokokonaisuus toteutetaan Peda.
net -verkkosivuilla. Kurssin aikana pidetään neljä 
Teams-tapaamista. Ilmoittautumisen jälkeen saat 
opastusta osallistumiseen. Lisätietoja: marja.jun-
nikkala@loimaa.fi. (Ei viikolla 46.)

110309, Ikonimaalaus

Taidetalo, luokka 1, Rantatie 2
La 10.00–15.00
26.9.–28.11.2020,  
23.1.–20.3.2021

Raija Laiho
62,00 €

Maalataan ikoni omavalintaisen mallin mukaan 
tai jatketaan aikaisemmin aloitettuja töitä. Kurssi 
sopii sekä aloittelijoille että kokeneemmille maa-
lareille. Kokoontumiset 26.9., 10.10., 7.11., 
28.11., 23.1., 6.2., 6.3. ja 20.3. Materiaalit 
voi tilata etukäteen opettajalta, puh. 040 865 
4579 tai raija.laiho@hotmail.com.

110310, Kultaus

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
La–Su 10.00–17.00
14.–15.11.2020

Raija Laiho
28,00 €

Kullataan ikoni tai muu esine polimenttitekniikal-
la. Kaiverretaan ornamenttikuvio sädekehään 
tai taustaan (ei saa olla maalattu ikoni). Voit 

kokeilla kultausta ikonin lisäksi esim. keramiik-
kaan, lasiin tai johonkin itse tuomaasi esinee-
seen. Materiaalit voit ostaa myös opettajalta.

110311, Loimaan Toimintakeskuksen  
kuvataiteen virikeryhmä

Loimaan Toimintakeskus, 
Kisällinkatu 4
Ke 12.00–13.30
23.9.–2.12.2020,  
20.1.–31.3.2021

Satu Koivikko
35,00 €

Luovan toiminnan ryhmään voivat tulla muutkin 
kuin toimintakeskuksen asiakkaat. Kurssimaksu 
sisältää materiaalimaksun. Kokoontumiset parit-
tomilla viikoilla. (Kurssimaksu alennettu, opinto-
seteliavustus.)

110312, Tammikodin kuvataiteen virikeryhmä

Tammikoti, Nahkurintie 3
Ke 12.30–14.00
16.9.–25.11.2020, 
13.1.–7.4.2021

Satu Koivikko
35,00 €

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

Keramiikka, posliini ja lasi
110321, Keramiikka, nonstop-työpaja

Kuvataidekoulu, luokka 3 
(keramiikka), Ylistaronkatu 36
Ke 17.30–20.30
16.9.–2.12.2020,  
13.1.–7.4.2021

Satu Koivikko
98,00 €

Tutustutaan saven lumoavaan maailmaan. 
Valmistetaan käyttö- ja koriste-esineitä (myös 
koruja) oppilaiden toiveiden ja suunnitelmien 
mukaan. Käytetään perustyötapoja eli makka-
ra- ja levytekniikoita sekä erikoistekniikoita, mm. 
pakottamista. Töissä voidaan käyttää saviliete-
värejä, alilasitteita ja lasitusta ja työt voidaan 
viimeistellä myös kenkälankeilla, maitolasituk-
silla sekä lasi- ja akryylimaaleilla. Vain mieliku-
vitus on rajana. Kurssimaksu sisältää max. 75 
opetustuntia lukuvuoden aikana. Kurssimaksuun 
sisältyy polttomaksu 20 €.

Piirustus ja maalaus
110301, Elävän mallin piirustus

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
Pe 17.00–20.00,  
La 10.00–16.00,  
Su 10.00–16.00
2.–4.10.2020

Satu Koivikko
33,00 €

Perjantaina opiskellaan ihmisen mittasuhteita ja som-
mittelua sekä valmistetaan piirustuspohjia esim. kui-
vavärjäämällä elävän mallin paperia. Lauantaina ja 
sunnuntaina piirretään elävää mallia käyttäen lyijy-
kyniä, hiiltä, pastelliliituja, huopakyniä sekä mustetta 
tehden nopeita croquistöitä sekä pidempiä asentoja. 
Ota mukaan haluamasi työvälineet sekä eväät.

110302, Piirretään ja maalataan

Kuvataidekoulu, luokka 2 
(kuvataide), Ylistaronkatu 36
Ma 17.00–20.00
21.9.–30.11.2020,  
18.1.–29.3.2021

Marja Junnikkala TaM
57,00 €

Haluatko harjaantua piirtämisessä ja maalaami-
sessa -tekniikkana akvarelli ja guassi. Ryhmä sopii 
aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Aloitte-
lijoille opastusta ja harjoitustehtäviä piirtämisen ja 
maalaamisen perusasioista. Enemmän piirtäneet/
maalanneet voivat toteuttaa omia töitään opettajan 
ohjauksessa. Kokoontuminen joka toinen viikko.

110303, Kuvataide, nonstop-päivätyöpaja

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
Ti 9.30–12.30
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Satu Koivikko
78,00 €

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Voit kehit-
tää omaa ilmaisua maalaamalla ja piirtämällä, 
tai uppoutua keramiikan kiehtovaan maailmaan. 
Aiheena mm. vuodenajat. Lisäksi ideoidaan Loi-
maan Taidetalon näyttelyistä. Kurssimaksu sisäl-
tää max. 75 opetustuntia lukuvuoden aikana.

110304, Kuvataide, nonstop-iltatyöpaja

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
To 17.00–21.00
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–15.4.2021

Satu Koivikko
78,00 €

Akvarelli-, akryyli- ja öljyvärimaalareille suun-
natulla nonstop-työpajalla luodaan yksilöllisiä 
teoksia hyvässä yhteishengessä.Valmistetaan 
myös erikoismaalauspohjia ja niihin maalaus/
piirustus. Lisäksi ideoidaan Loimaan Taidetalon 
näyttelyistä. Vuosittain tutustutaan myös harvi-
naisempiin tekniikoihin. Kurssimaksu sisältää 
max. 75 opetustuntia lukuvuoden aikana.

110305, Maalauksen erikoisryhmä, nonstop-työpaja

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
Ma 17.30–20.30
14.9.–30.11.2020,  
11.1.–12.4.2021

Satu Koivikko
78,00 €

Akryylikaatomenetelmässä maaliseokset laite-
taan kuppiin, pulloihin tai kannuun. Värit kaade-
taan, kipataan tai liu’utetaan erilaisille alustoille. 
Lisäaineena käytetään pva-liimaa, vettä ja siliko-
nia. Alustoja liikutellaan, jolloin värit ja pinnat 
muodostuvat ja kuumailmapuhaltimella saadaan 
kuviointi aikaan. Mahdollista on käyttää myös 
dreijaa maalausta tehdessä. Apuna käytetään 
tikkuja, lastoja, pillejä ja hiustenkuivaajaa. 
Lisäksi voidaan tehdä kolmiulotteisia maalauk-
sia sekä hyödyntää pesu- ja kelmumenetelmää. 
Sopii sekä aloittelijoille, sivellinkammoisille että 
pidempäänkin harrastaneille. Kurssimaksu sisäl-
tää max. 75 opetustuntia lukuvuoden aikana.

110306, Akryyli- ja akvarellimaalaus

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
Ti 18.00–20.15
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Heini Kulmanen, TaM
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 käytös-
tä. Opiskelija tuo omat maalit, siveltimet ja maa-
lauspohjat opettajan ohjeiden mukaan. Osan 
materiaaleista voi ostaa myös opettajalta.

110307, Akvarelli

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
To 14.00–17.00
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–25.3.2021

Annikki Mäkinen-Fagerström
103,00 €
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110322, Rakukeramiikkaa, syksy

Kuvataidekoulu, luokka 3 
(keramiikka), Ylistaronkatu 36
25.9.–10.10.2020

Marja Junnikkala, TaM
38,00 €

Rakutekniikalla valmistetaan karkeasta 
kivitavarasavesta esineitä, jotka viimeistellään 
uniikin lopputuloksen antavalla lasitteella 
ja rakupoltolla. Kurssi sopii aloittelijoille. 
Keramiikkaa harrastaneet voivat tehdä 
omavalintaisia töitä. Materiaalit (20 €) voi 
ostaa opettajalta. Kurssimaksuun sisältyy 
keramiikan polttomaksu (10 €). Kokoontumiset:
pe 25.9. klo 17.30–20.30 ja  
la 26.9. klo 10.00–15.00 töiden muovailu
pe 9.10. klo 17.30–19.45 lasitus
la 10.10. klo 10.00–17.00 rakupoltto

110323, Rakukeramiikkaa, kevät

Kuvataidekoulu, luokka 3 
(keramiikka), Ylistaronkatu 36
27.3.–24.4.2021

Marja Junnikkala, TaM
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. Kurssimak-
suun sisältyy polttomaksu (11 €). Kokoontumiset:
la 27.3. ja 10.4. klo 11.00–14.00 muovailu
pe 23.4. klo 17.00–20.00 lasitus
la 24.4. klo 10.00–18.00 poltto

110324, Keraaminen reliefi  
ja lasinsulatusta keramiikalle

Kuvataidekoulu, luokka 3 
(keramiikka), Ylistaronkatu 36
24.10.–14.11.2020

Taija Laurell, muotoilija AMK
18,00 €

Kurssilla tehdään kaunis keraaminen reliefi. 
Suunniteltu kuvio kaiverretaan kipsilevylle, josta 
se painetaan saven pintaan. Kipsiin voi kaivertaa 
yksityiskohtaisen ja tarkan kuvion. Kaiverrettu 
kuvio jää koholle ja kolot värjätään engobeilla 
tai alilasiteväreillä. Lopuksi reliefi patinoidaan 
ja lasitetaan. Pintaan on mahdollista sulattaa 
eriväristä lasimurskaa. Kurssilla voit tehdä yhden 
ison reliefin tai kaksi pienempää. Materiaalit voi 
ostaa myös opettajalta. Kokoontumiset:
la 24.10. klo 12.00–15.00 töiden suunnittelu 
ja kipsilevyn kaiverrus

su 25.10. klo 12.00–16.00 kuvion vedostus 
savelle ja värjäys engobeilla
la 14.11. klo 14.00–17.00 töiden viimeistely, 
patinointi ja lasitus

110325, Posliini- ja lasimaalaus,  
lasinsulatus, aamupäivä

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
To 10.00–13.00
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–25.3.2021

Annikki Mäkinen-Fagerström
103,00 €

Maalataan vaihtoehtoisesti joko posliinia tai lasia. 
Käytössä on erilaisia maalausmalleja. Kurssi sopii 
niin vasta-alkajille kuin harrastuksessaan pidemmäl-
le ehtineillekin. Mahdollisuus tehdä myös lasinsula-
tuksia. Opettajan tekemät posliinin- ja lasinpoltot ei-
vät sisälly kurssin hintaan. (Ei kokoontumista 8.10.)

110326, Posliini- ja lasimaalaus, lasinsulatus, ilta

Taidetalo, luokka 2, Rantatie 2
To 17.30–20.30
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–25.3.2021

Annikki Mäkinen-Fagerström
103,00 €

Sisältö: katso kurssi 110325
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Kuvataide
110331, Lasten kuvataide, varhaisiän opinnot 

(5–7-vuotiaat)

Taidetalo, luokka 3, 
 Rantatie 2
Ti 17.00–17.45
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Satu Koivikko
50,00 €

Opetus on kokeiluihin ja uteliaisuuteen innos-
tavaa tutustumista kuvataiteeseen. Monipuolis-
ten tekniikoiden, materiaalien ja menetelmien 
avulla luodaan mielikuvituksellisia ja yksilöllisiä 
teoksia. Teemana vuodenajat. Lisäksi ideoimme 
aiheita Loimaan Taidetalon näyttelyistä. Materi-
aalimaksu sisältyy kurssimaksuun.

110332, Nuorten kuvataide

Taidetalo, luokka 3, 
 Rantatie 2
Ti 18.00–19.30
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Satu Koivikko
65,00 €

Opetuksessa tutustutaan kuvataiteen eri työvä-
lineisiin, työtapoihin ja tekniikoihin (mm. maa-
laus, piirustus, grafiikka, keramiikka, sekateknii-
kat). Nyt myös valokuvaus. Ryhmäläiset pää-
sevät itse vaikuttamaan käsiteltäviin aiheisiin. 
Opintokokonaisuus soveltuu erityisesti 8–14-vuo-
tiaille. Teemana vuodenajat. Lisäksi ideoidaan 
aiheita Loimaan Taidetalon näyttelyistä. Materi-
aalimaksu sisältyy kurssimaksuun.

110333, Kuvataiteen erityisryhmä

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
Opintie 2
To 15.00–16.30
17.9.–3.12.2020,  
14.1.–8.4.2021

Satu Koivikko
65,00 €

Työskennellään moniaistisesti havainnoimalla 
ja tutkien. Koetaan värien, muotojen ja valon 
synnyttämää iloa. Tutustutaan erilaisiin kuvatai-
teen materiaaleihin, työvälineisiin ja työtapoihin 
(mm. maalaus, piirustus, grafiikka, keramiikka, 
sekatekniikat ja valokuvaus). Virittäytymisen 
kautta tuotetaan yksilöllisiä teoksia. Teemana 
vuodenajat. Materiaalimaksu sisältyy kurssimak-
suun.
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Sirkus
110211, Syysloman sirkusleiri 8–12-vuotiaille

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
Ke–To 10.00–13.30
14.–15.10.2020

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

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

110212, Sirkuksen alkeet/jatko 7–9-vuotiaille

Keskuskoulu, liikuntasali, 
Kalevalankatu 12
Ti 15.00–15.45
15.9.–1.12.2020,  
12.1.–6.4.2021

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
38,00 €

Kurssilla käydään läpi akrobatian, jonglee-
rauksen, tasapainoilun ja esiintymisen perus-
teita ryhmän tason mukaan. Harjoitellaan mm. 
päälläseisontaa, yksipyöräisellä ajamista ja 
diabolotemppuja. Lisäksi kehitetään lihaskuntoa 
ja venyvyyttä. Kevätkauden päätteeksi valmiste-
taan sirkusesitys.

110213, Taaperosirkus, syksy

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
Ma 17.30–18.15
14.9.–30.11.2020

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

Leikkien ja lorutellen tutustutaan sirkuslajeihin ja 
-välineisiin yhdessä vanhemman kanssa. Ryhmä 
on suunnattu 2–4-vuotiaalle lapselle ja vanhem-
malle yhteiseksi harrastukseksi, jossa molemmat 
pääsevät harjoittelemaan mm. pariakrobatiaa, 
kuperkeikkoja, tasapainoilua ja huivijongleera-
usta. Iloisen sirkustelun myötä kehittyy kehon-
hallinta, vuorovaikutustaidot sekä ryhmässä 
toimiminen. (Ilmoittautuessa osallistujaksi lapsi 
ja maksajaksi vanhempi.)

110214, Taaperosirkus, kevät

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
Ma 17.30–18.15
11.1.–12.4.2021

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

Sisältö: katso kurssi 110213

110215, Vauvasirkus

Opistojen tanssisali, 
Satakunnantie 16
Ti 13.30–14.15
15.9.–1.12.2020

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
18,00 €

Vauvasirkus on suunnattu 4–12 kuukauden 
ikäiselle lapselle yhdessä vanhemman kanssa. 
Ryhmään osallistuakseen pienokaisen tulee osa-
ta kannatella päätään. Kurssilla lorutellaan ja 
temppuillaan akrobatian ja tasapainoilun mer-
keissä. Vauva saa kokemuksia erilaisten liikkei-
den ja temppujen vaikutuksista omaan kehoon, 
ja vanhempi saa liikuntaa ja mukavia yhteisiä 
hetkiä vauvan kanssa. Ota mukaan oma jump-
pa-alusta ja päälle liikuntavaatteet, ei löysiä tai 
liukkaita vaatteita vauvalle. Ilmoittautuminen 
vanhemman nimellä.
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LASTEN JA NUORTEN 
TAITEEN PERUSOPETUS
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Loimaan työväenopisto järjestää kuvataiteen 
ja teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppi-
määrän mukaan. Kuvataiteen perusopetusta 
järjestetään työväenopiston uusissa kuvatai-
dekoulun tiloissa (os. Ylistaronkatu 36) sekä 
eri kouluilla; Asemanseudun ja Kirkonkylän 
kouluissa sekä Hirvikosken yhtenäiskoulussa. 
Teatteritaiteen perusopetusta järjestetään 
yhteistyössä Loimaan teatterin kanssa Loimaan 
teatterilla (os. Juvantie 11.)

Mitä on taiteen perusopetus?

• Tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää eri 
taiteenalojen opetusta.

• Opetuksessa noudatetaan OPH:n 
opetussuunnitelmaa.

• Antaa oppilaille valmiuksia ilmaista 
itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen 
koulutukseen.

• Yleisen oppimäärän laajuus on 500 
oppituntia ja sen voi suorittaa 6–8 
lukuvuodessa.

Lisätietoja taiteen perusopetuksesta:

• Kuvataide, Marja Junnikkala, 
puh. 02 761 1262, 
marja.junnikkala@loimaa.fi

• Teatteritaide, Sari Äikää-Torkkeli, 
puh. 0500 726 573, info@loimaanteatteri.fi

• Loimaan kaupungin 
verkkosivuilta sekä Peda.netistä, 
https://peda.net/lt/taiteen-perusopetus

Opetus alkaa syksyllä tilanteen mukaan joko 
lähi- tai etäopetuksena.

Kuvataiteen perusopetus
Kuvataiteen ryhmiin voi ilmoittautua 
19.8.2020 kello 18.00 alkaen nettiosoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/loimaa tai puhelimitse 
02 761 1261.

KUVATAITEEN  
UUDET, ALKAVAT RYHMÄT
Kuvataiteen perusopinnoissa alkaa uusia, 
aloittavia ryhmiä 1–3-luokkalaisille. Lukuvuonna 
2020–2021 harjoitellaan kuvallista ilmaisua 
piirtämällä, maalaamalla, muovailemalla, 
rakentamalla ja graafisella menetelmällä. 
Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun.

110341, Kuvataiteen perusopetus 1 A 1 
Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu,  
luokka 2 (kuvataide), 
Ylistaronkatu 36
Ti 13.15–14.45
8.9.–8.12.2020,  
12.1.–4.5.2021

Minna Kemppi, muotoilija  AMK
90,00 €

110342, Kuvataiteen perusopetus 1 A 2 
Kuvataidekoulu, ilta

Kuvataidekoulu,  
luokka 3 (keramiikka), 
Ylistaronkatu 36
Ti 16.45–18.15
8.9.–8.12.2020,  
12.1.–4.5.2021

Minna Kemppi, muotoilija AMK
90,00 €

110343, Kuvataiteen perusopetus 1 A 4 (yli 10-v.) 
Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu,  
luokka 3 (keramiikka), 
Ylistaronkatu 36
To 17.45–20.00
10.9.–10.12.2020,  
14.1.–20.5.2021

Marja Junnikkala, TaM ja 
Katriina Reijonen, media
133,00 €

Uusi, alkava ryhmä yli 10-vuotiaille. Opetuk-
sessa painottuu kuvataiteen ohella muotoilu ja 
media. Taiteen perusopinnot voi suorittaa noin 
viidessä lukuvuodessa. Ryhmään voivat ilmoit-
tautua uudet oppilaat sekä myös ne, joilla opin-
not ovat jääneet aiemmin kesken.
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110344, Kuvataiteen perusopetus 1 B 1 
Hirvikosken yhtenäiskoulu

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
kuvataideluokka, Opintie 2
Ke 13.00–14.30
9.9.–2.12.2020,  
13.1.–5.5.2021

Heini Kulmanen, TaM
90,00 €

110345, Kuvataiteen perusopetus 1 B 2 
Hirvikosken yhtenäiskoulu

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
kuvataideluokka, Opintie 2
Ke 14.45–16.15
9.9.–25.11.2020,  
13.1.–5.5.2021

Heini Kulmanen, TaM
90,00 €

110346, Kuvataiteen perusopetus 1 C  
Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu, Aapiskuja 5
To 13.00–14.30
10.9.–3.12.2020,  
14.1.–6.5.2021

Heini Kulmanen, TaM
90,00 €

110347, Kuvataiteen perusopetus 1 D 
Asemanseudun koulu

Asemanseudun koulu,  
Melliläntie 65
Ti 14.00–15.30
8.9.–24.11.2020,  
12.1.–4.5.2021

Heini Kulmanen, TaM
90,00 €

KUVATAITEEN  
JATKAVAT RYHMÄT
Kuvataiteen perusopetusryhmät syksyllä 
2018 aloittaneille. Jatkavien oppilaiden 
tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy 
uudelleen. Uusia oppilaita otetaan vapaisiin 
oppilaspaikkoihin ensi sijassa vuonna 
2010 syntyneistä. Lukuvuonna 2020–2021 
keskitytään muotoiluun ja mediaan. 
Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun.

110348, Kuvataiteen perusopetus 3 A 1 
Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu, luokka 2 
(kuvataide), Ylistaronkatu 36
Ti 15.00–16.30
8.9.–8.12.2020,  
12.1.–4.5.2021

Minna Kemppi, muotoilija AMK 
ja Katriina Reijonen, media
110,00 €

110349, Kuvataiteen perusopetus 3 A 2 
Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu, luokka 2 
(kuvataide), Ylistaronkatu 36
To 15.00–17.15
24.9.–3.12.2020,  
14.1.–25.3.2021

Marja Junnikkala, TaM ja 
Katriina Reijonen, media
110,00 €

110350, Kuvataiteen perusopetus 3 C  
Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu, Aapiskuja 5
To 15.00–16.30
10.9.–3.12.2020,  
14.1.–6.5.2021

Kulmanen Heini, TaM ja  
Katriina Reijonen, media
110,00 €

110351, Kuvataiteen perusopetus 3 D 
Asemanseudun koulu

Asemanseudun koulu,  
Melliläntie 65
Ma 14.00–15.30
7.9.–30.11.2020,  
11.1.–10.5.2021

Heini Kulmanen, TaM ja  
Katriina Reijonen, media
110,00 €

Teatteritaiteen perusopetus
Lukuvuonna 2020–2021 ei ala uusia taiteen 
perusopetusryhmiä. Jatkavien oppilaiden tulee 
ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy uudelleen. 
Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen oppilaiden 
huoltajille elokuussa. Mahdollisista teatteritaiteen 
vapaista oppilaspaikoista voi tiedustella 
19.8.2020 alkaen Sari Äikää-Torkkelilta,  
puh. 0500 726 573 tai info@loimaanteatteri.fi.

110221, Teatteritaiteen perusopetus A2 TI (2019) 
– Teatterissa

Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ti 17.15–18.15
8.9.–8.12.2020,  
12.1.–11.5.2021

Katriina Reijonen
60,00 €

Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusope-
tuksen syksyllä 2019 aloittaneille. Kurssimaksu 
sisältää opintoretken.

110222, Teatteritaiteen perusopetus A2 KE (2019) 
– Teatterissa

Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ke 17.15–18.15
9.9.–9.12.2020,  
13.1.–12.5.2021

Katriina Reijonen
60,00 €

Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusope-
tuksen syksyllä 2019 aloittaneille. Kurssimaksu 
sisältää opintoretken.

110223, Teatteritaiteen perusopetus A4 TI (2017) 
– Keksimisen riemu - rohkea rokan syö

Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ti 17.30–18.45
8.9.–8.12.2020,  
12.1.–11.5.2021

Merikerttu Mutala, FM
80,00 €

Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusope-
tuksen syksyllä 2017 aloittaneille. Kurssimaksu 
sisältää opintoretken.

110224, Teatteritaiteen perusopetus A6 (2015) 
– Oma esitys

Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ma 17.30–19.00
7.9.–7.12.2020,  
11.1.–17.5.2021

Merikerttu Mutala, FM
80,00 €

Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusope-
tuksen syksyllä 2015 aloittaneille. Kurssimaksu 
sisältää opintoretken.
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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
www.loimaa.fi/tyovaenopisto

Julkinen tiedote




