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LASTEN JA NUORTEN KURSSIT

Hei, sinä Suomen toivo!
Käsissäsi on Loimaan työväenopiston opinto-
ohjelman lasten ja nuorten sivusto, johon nyt 
ensimmäistä kertaa opiston 75 vuoden historian 
aikana olemme tiivistetysti koonneet lapsille ja 
nuorille suunnatun kurssitarjonnan. Toivottavasti 
löydät helposti sinua kiinnostavat kurssit ja patistat 
kotijoukot ilmoittamaan sinut pikimmiten mukaan 
kursseille. Kurssien kirjo on monipuolinen ja värikäs 
ja innostava. Tekemisen puute ei vaivaa, kun valitset 
parhaat kurssit päältä. Toimintaa on sekä keskustassa 

että kylillä. On sirkusta, liikuntaa, teatteria ja 
kuvataidetta. Musiikin ja tanssin tarjonnan löydät 
musiikkiopiston puolelta.

Suomen Maailman parhaille loimaalaisille maailman 
parhaat kurssit, ole hyvä!

P.S. Luethan opiston yleiset infotekstit sekä maksu- ja 
peruutusehdot aikuisten sivuilta kääntämällä tämä 
opinto-ohjelma ympäri.

NUORTEN 
KUVATAIDEKURSSI
110331 Nuorten kuvataidepaja

Taidetalo, luokka 3, Rantatie 2
Ke 17.00–19.15
14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023

Satu Koivikko
90,00 €

Opetuksessa tutustutaan kuvataiteen eri 
työvälineisiin, työtapoihin ja tekniikoihin. Aihealueet 
ovat maalaus, piirustus, grafiikka, keramiikka ja 
sekatekniikat. Aihealueen yleisen tutustumisen 
jälkeen opiskelija valitsee oman työvälineen/
materiaalin johon syventyy. Valokuvaus seuraa 
mukana koko lukuvuoden ajan. Opintokokonaisuus 
soveltuu erityisesti 9–15-vuotiaille. Lisäksi ideoidaan 
aiheita Loimaan Taidetalon näyttelyistä. Kurssimaksu 
sisältää materiaalimaksun.

LASTEN LIIKUNTAKURSSI
830113 Zumba Kids®

liikuntatila, Ylistaronkatu 36
Su 13.00–13.45
11.9.–4.12.2022, 15.1.–16.4.2023

Johanna Heikkilä
31,00 €

Zumba Kids® on lapsille kehitetty Zumba-tunti, jossa 

yhdistyvät helpot tanssilliset sarjat, leikki ja liikunnan riemu. 
Lasten tunneilla tanssikoreografiat koostetaan mieliku-
vituksella maustettuna. Mukaan juomapullo ja mukavat 
vaatteet, joissa on helppo liikkua. Oman vihon voi ottaa 
mukaan, jos haluaa kerätä tunnilta tarran/leiman. Lapset 
osallistuvat tunnille ilman huoltajaa. Ei alle 4-vuotiaille.
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LASTEN JA NUORTEN 
SIRKUSKURSSIT
110231 Vauvasirkus – Loimaa, syksy

liikuntatila, Ylistaronkatu 36
Ma 9.30–10.15
12.9.–10.10.2022

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
17,00 €

Vauvasirkus on suunnattu 4–12 kuukauden ikäiselle 
lapselle yhdessä vanhemman kanssa. Ryhmään osal-
listuakseen vauvan tulee osata kannatella päätään. 
Kurssilla lorutellaan ja temppuillaan akrobatian ja 
tasapainoilun merkeissä. Vauva saa kokemuksia eri-
laisten liikkeiden ja temppujen vaikutuksista omaan 
kehoon, ja vanhempi saa liikuntaa ja mukavia yhtei-
siä hetkiä vauvan kanssa. Ota mukaan oma jump-
pa-alusta ja päälle liikuntavaatteet, ei löysiä tai liuk-
kaita vaatteita vauvalle. Ilmoittautuminen vanhemman 
nimellä. Sulkutilanteessa etäopetus.

110232 Vauvasirkus – Loimaa, kevät

liikuntatila, Ylistaronkatu 36
Ma 9.30–10.15
16.1.–13.2.2023

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
17,00 €

Vauvasirkus on suunnattu 4–12 kuukauden ikäiselle 
lapselle yhdessä vanhemman kanssa. Ryhmään osal-
listuakseen vauvan tulee osata kannatella päätään. 
Kurssilla lorutellaan ja temppuillaan akrobatian ja 
tasapainoilun merkeissä. Vauva saa kokemuksia eri-
laisten liikkeiden ja temppujen vaikutuksista omaan 
kehoon, ja vanhempi saa liikuntaa ja mukavia yhtei-
siä hetkiä vauvan kanssa. Ota mukaan oma jump-
pa-alusta ja päälle liikuntavaatteet, ei löysiä tai liuk-
kaita vaatteita vauvalle. Ilmoittautuminen vanhemman 
nimellä. Sulkutilanteessa etäopetus.
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110233 Pikkusirkus Loimaa, syksy

liikuntatila, Ylistaronkatu 36
Ma 9.30–10.15
24.10.–28.11.2022

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
17,00 €

Leikkien ja temppuillen tutustutaan sirkuslajeihin ja 
-välineisiin yhdessä vanhemman tai läheisen aikuisen 
kanssa. Ryhmä on suunnattu kävelemään oppineelle 
1–2-vuotiaalle lapselle ja vanhemmalle yhteiseksi 
harrastukseksi, jossa molemmat pääsevät harjoittele-
maan mm. pariakrobatiaa, kuperkeikkoja, tasapai-
noilua ja huivijongleerausta. Iloisen sirkustelun myötä 
kehittyy kehonhallinta, vuorovaikutustaidot sekä ryh-
mässä toimiminen. Ilmoittautuessa osallistujaksi lapsi 
ja maksajaksi vanhempi. Sulkutilanteessa etäopetus.

110234 Pikkusirkus – Loimaa, kevät

liikuntatila, Ylistaronkatu 36
Ma 9.30–10.15
27.2.–3.4.2023

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilm.ohj./sirkus AMK
17,00 €

Leikkien ja temppuillen tutustutaan sirkuslajeihin ja 
-välineisiin yhdessä vanhemman tai läheisen aikuisen 
kanssa. Ryhmä on suunnattu kävelemään oppineelle 
1–2-vuotiaalle lapselle ja vanhemmalle yhteiseksi 
harrastukseksi, jossa molemmat pääsevät harjoittele-
maan mm. pariakrobatiaa, kuperkeikkoja, tasapai-
noilua ja huivijongleerausta. Iloisen sirkustelun myötä 
kehittyy kehonhallinta, vuorovaikutustaidot sekä ryh-
mässä toimiminen. Ilmoittautuessa osallistujaksi lapsi 
ja maksajaksi vanhempi. Sulkutilanteessa etäopetus.

110235 Sirkus (7–12-v.), alkeet – Loimaa

liikuntatila, Ylistaronkatu 36
Ke 15.00–15.45
14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023

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

Kurssilla tutustutaan sirkuksen eri lajeihin ja välineisiin. 
Käydään läpi akrobatian, jongleerauksen, tasapai-
noilun ja esiintymisen perusteita sekä kehitetään lihas-
voimaa ja liikkuvuutta. Harjoitellaan mm. päälläsei-
sontaa, pyramideja, yksipyöräisellä ajamista ja dia-
bolo-temppuja. Kevätkauden päätteeksi valmistetaan 
sirkusesitys. Kurssimaksu sisältää välinevuokran.

110236 Sirkus (8–12-v.), jatko – Loimaa

liikuntatila, Ylistaronkatu 36
Ke 15.45–16.45
14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilmaisun ohj./sirkus AMK
50,00 €

Kurssi on suunnattu jo aiemmin sirkusta tai voimistelua 
harrastaneille tai muuten alkeita osaaville. Kurssilla 
käydään läpi akrobatian, jongleerauksen, tasapainoi-
lun ja esiintymisen perusteita ryhmän tason mukaan 
sekä kehitetään lihasvoimaa että liikkuvuutta. Tavoit-
teena edetä sirkusopinnoissa ja löytää oma laji, jota 
harjoitella enemmän. Harjoitellaan mm. päälläsei-
sontaa, pyramideja, yksipyöräisellä ajamista ja dia-
bolo-temppuja. Kevätkauden päätteeksi valmistetaan 
sirkusesitys. Kurssimaksu sisältää välinevuokran.

110237 Syysloman sirkusleiri (8–12-v.) – Hirvikoski

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
liikuntasali, Opintie 2
To 10.00–13.30, Pe 10.00–13.30
20.–21.10.2022

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

Sirkusleirillä tutustutaan sirkuksen eri lajeihin: akrobati-
aan, jongleeraukseen ja tasapainoiluun. Harjoitellaan 
mm. päälläseisontaa, pyramideja, diabolotemppuja 
ja yksipyöräisellä ajamista. Kurssille voivat osallistua 
sekä aloittelijat että aiemmin sirkusta harrastaneet. 
Päivän aikana pidetään 30 minuutin evästauko. Omat 
eväät ja vesipullo mukaan sekä päälle liikuntavaat-
teet. Kurssimaksu sisältää välinevuokran.

110238 Taaperosirkus – Alastaro, syksy

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
Ma 17.00–17.45
12.9.–28.11.2022

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

Leikkien ja temppuillen tutustutaan sirkuslajeihin ja 
-välineisiin yhdessä vanhemman tai läheisen aikuisen 
kanssa. Ryhmä on suunnattu 2–4-vuotiaalle lap-
selle ja vanhemmalle yhteiseksi harrastukseksi, jossa 
molemmat pääsevät harjoittelemaan mm. pariakroba-
tiaa, kuperkeikkoja, tasapainoilua ja huivijongleera-
usta. Iloisen sirkustelun myötä kehittyy kehonhallinta, 
vuorovaikutustaidot sekä ryhmässä toimiminen. Ilmoit-
tautuessa osallistujaksi lapsi ja maksajaksi vanhempi. 
Sulkutilanteessa etäopetus. Kurssimaksu sisältää 
väline vuokran.
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110239 Taaperosirkus – Alastaro, kevät

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
Ma 17.00–17.45
9.1.–3.4.2023

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

Leikkien ja temppuillen tutustutaan sirkuslajeihin ja 
-välineisiin yhdessä vanhemman tai läheisen aikuisen 
kanssa. Ryhmä on suunnattu 2–4-vuotiaalle lapselle ja 
vanhemmalle yhteiseksi harrastukseksi, jossa molemmat 
pääsevät harjoittelemaan mm. pariakrobatiaa, kuper-
keikkoja, tasapainoilua ja huivijongleerausta. Iloisen 
sirkustelun myötä kehittyy kehonhallinta, vuorovaikutus-
taidot sekä ryhmässä toimiminen. Ilmoittautuessa osal-
listujaksi lapsi ja maksajaksi vanhempi. Sulkutilanteessa 
etäopetus. Kurssimaksu sisältää välinevuokran.

110240 Tenavasirkus (5-7-v.) – Alastaro

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
Ma 17.45–18.30
12.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023

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

Kurssilla tutustutaan leikinomaisesti sirkuksen eri lajeihin 
akrobatiaan, tasapainoiluun ja jongleeraukseen. Harjoi-
tellaan mm. kuperkeikkaa, diabolotemppuja ja sirkuspal-
lon päällä kävelyä. Tunnit sisältävät myös liikuntaleikkejä 
ja venyttelyä. Tavoitteena sirkustaitojen oppimisen lisäksi 
kehittää tasapainoa, kehonhallintaa sekä ryhmässä toi-
mimista. Kurssimaksu sisältää välinevuokran.

110241 Sirkus (8–12-v.) – Alastaro

Kirkonkylän koulu, liikuntasali, 
Aapiskuja 5
Ma 18.35–19.35
12.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023

Tuuli Hokkanen,  
teatteri-ilmaisun ohj./sirkus AMK
50,00 €

Kurssilla tutustutaan sirkuksen eri lajeihin ja välineisiin. 
Käydään läpi akrobatian, jongleerauksen, tasapainoi-
lun ja esiintymisen perusteita ryhmän tason mukaan 
sekä kehitetään lihasvoimaa ja liikkuvuutta. Harjoi-
tellaan mm. päälläseisontaa, pyramideja, yksipyö-
räisellä ajamista ja diabolo-temppuja. Kevätkauden 
päätteeksi valmistetaan sirkusesitys. Soveltuu sekä 
aloittelijoille että aiemmin harrastaneille. Kurssimaksu 
sisältää välinevuokran.

110242 Perhesirkus (4–7-v.) – Kojonkulma, syksy

Kojonkulman Ahjo, Kojonperäntie 36
Su 15.50–16.35
18.9.–4.12.2022

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

Liikunnallinen perhesirkus tutustuttaa osallistujat moni-
puolisesti sirkuksen maailmaan. Kurssilla 4–7-vuotias 
lapsi ja vanhempi tai läheinen aikuinen pääsevät 
yhdessä liikkumaan ja harjoittelemaan mm. pariakro-
batiaa, päälläseisontaa, tasapainoilua ja huivijong-
leerausta. Iloisen sirkustelun myötä kehittyy kehonhal-
linta, vuorovaikutustaidot sekä ryhmässä toimiminen. 
Kurssimaksu sisältää välinevuokran.

110243 Perhesirkus (4–7-v.) – Kojonkulma, kevät

Kojonkulman Ahjo, Kojonperäntie 36
Su 15.50–16.35
15.1.–16.4.2023

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

Liikunnallinen perhesirkus tutustuttaa osallistujat moni-
puolisesti sirkuksen maailmaan. Kurssilla 4–7-vuotias 
lapsi ja vanhempi tai läheinen aikuinen pääsevät 
yhdessä liikkumaan ja harjoittelemaan mm. pariakro-
batiaa, päälläseisontaa, tasapainoilua ja huivijong-
leerausta. Iloisen sirkustelun myötä kehittyy kehonhal-
linta, vuorovaikutustaidot sekä ryhmässä toimiminen. 
Kurssimaksu sisältää välinevuokran.
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KUVATAIDEKOULU KULTA 
JA TEATTERIKOULU LOISTE
Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja 
opetussuunnitelman mukaisesti tasolta toiselle 
etenevää opetusta. Loimaalla kuvataiteen 
perusopintoja voi suorittaa kuvataidekoulu Kullassa 
ja teatteritaiteen perusopintoja Loimaan teatterikoulu 
LoiSTeessa. Opetus tarjoaa mahdollisuuden 
pitkäkestoiseen ja taitoja monipuolisesti kehittävään 
harrastukseen alan opettajien ohjauksessa. Opinnot 
voi aloittaa 7–11-vuotiaana. Laajuudeltaan 500 
tunnin opinnot voi suorittaa noin kahdeksassa 
opintovuodessa. Oppilas saa taiteen perusopetuksen 
päättötodistuksen suoritettuaan yleisen oppimäärän 
yhteiset opinnot ja teemaopinnot.

Kuvataidekoulu Kulta järjestää opetusta 
kaupungintalolla (Ylistaronkatu 36) sekä 
Asemanseudun ja Kirkonkylän kouluilla ja 
Hirvikosken yhtenäiskoulussa. Teatterikoulu 
LoiSTe toimii yhteistyössä Loimaan Seudun 
Teatteriyhdistys ry:n kanssa ja opetusta 
järjestetään Loimaan teatterin tiloissa Vesikoski-
talossa (Juvantie 11).

Lisätietoja: Loimaan kuvataidekoulu Kulta 
Marja Junnikkala, puh. 050 3114520, 
marja.junnikkala@loimaa.fi. Loimaan teatterikoulu 
LoiSTe Sari Äikää-Torkkeli, puh. 0500 726 573, 
info@loimaanteatteri.fi. Tietoa saat myös Loimaan 
kaupungin verkkosivuilta  
www.loimaa.fi/kuva-ja-teatteritaiteen-perusopetus

Kuvataiteen valmentava opetus
Kuvataidekoulussa alkaa valmentava kuvataiteen perus-
opetuksen ryhmä 6–8-vuotiaille. Opintovuoden aikana 
tutustutaan monenlaisten materiaalien ilmaisumahdol-
lisuuksiin. Käytetään kierrätys- ja luonnonmateriaaleja, 
maaleja, liituja ja massoja. Työskennellään kaksi- ja 
kolmiulotteisesti satuja, tarinoita ja olioita kuvittaen. Ope-
tellaan yhteistyötaitoja sekä piirtämistä, maalaamista ja 
muotoilua. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun. Tunnit 
eivät kerrytä taiteen perusopetuksen kokonaisopintoja.

110351 Kuvataiteen ensiaskeleet (6–8-v.)  
– Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu KULTA, luokka 1 
(kuvataide), Ylistaronkatu 36
Ti 16.00–17.00
13.9.–22.11.2022, 10.1.–28.3.2023

Heini Kulmanen TaM
80,00 €

Valmentava kuvataiteen perusopetuksen ryhmä 
6–8-vuotiaille. Opintovuoden aikana tutustutaan 
monenlaisten materiaalien ilmaisumahdollisuuksiin. 
Käytetään kierrätys- ja luonnonmateriaaleja, maaleja, 
liituja ja massoja. Työskennellään kaksi- ja kolmiulot-
teisesti satuja, tarinoita ja olioita kuvittaen. Opetellaan 
yhteistyötaitoja sekä piirtämistä, maalaamista ja muo-
toilua. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun. Tunnit 
eivät kerrytä taiteen perusopetuksen kokonaisopintoja.
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Kuvataiteen perusopetus
Kuvataiteen opinnoissa työskennellään monipuolisesti 
eri menetelmillä piirtämisestä valokuvaukseen, muo-
toilusta mediataiteeseen. Työskentely etenee lapsen 
omasta kuva- ja elämismaailmasta kohti taiteen ja 
kulttuurin tuntemusta sekä kuvallisen ilmaisun, teknii-
koiden ja välineiden hallintaa. Opintojen tavoitteena 
on kehittää luovuutta, persoonallista ilmaisua ja tai-
teen tuntemusta. Kuvataiteen perusopetuksen päättö-
todistuksen saa suoritettuaan yhteiset ja teemaopinnot 
(yhteensä 500 tuntia).

Syksyllä 2022 uusia ryhmiä alkaa 7–11-vuotiaille. 
Jo meneillään oleviin jatkoryhmiin otetaan vapaille 
oppilaspaikoille myös uusia oppilaita. Uudet oppilaat 
voivat ilmoittautua oman ikäryhmänsä mukaiseen 
ryhmään. Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa 17.8.2022 
klo 18.00.

110352 Kuvataiteen perusopetus 1 A – Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu KULTA, luokka 3 
(keramiikka), Ylistaronkatu 36
Ke 16.15–17.15
14.9.–23.11.2022, 11.1.–29.3.2023

Marja Junnikkala, TaM
80,00 €

Alkava ryhmä kuvataiteesta kiinnostuneille 7–9-vuoti-
aille. Kuvataiteen perusopinnoissa opetellaan kuvallista 
ilmaisua monipuolisesti erilaisilla menetelmillä ja teknii-
koilla. Tutustutaan kuvataiteeseen leikin, mielikuvituksen 
ja tarinankerronnan keinoin. Työskennellään kaksi- ja 
kolmiulotteisesti tuttuja esineitä ja ympäristöä tarkastel-
len ja kuvittaen. Opetellaan piirtämistä, maalaamista 
ja muotoilua sekä yhteistyötaitoja. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksu. Kuvataiteen perusopinnot etenevät 
tasolta toiselle, ja kokonaisopinnot (yhteensä 500 oppi-
tuntia) voi suorittaa noin 8–9 vuodessa. Oppilas saa 
päättötodistuksen suoritettuaan kokonaisopinnot.

110353 Kuvataiteen perusopetus 1 B – Hirvikoski

Hirvikosken yhtenäiskoulu, Opintie 2
Ke 13.00–14.00
14.9.–23.11.2022, 11.1.–22.3.2023

Heini Kulmanen, TaM
80,00 €

Alkava ryhmä kuvataiteesta kiinnostuneille 7–9-vuoti-
aille. Kuvataiteen perusopinnoissa opetellaan kuvallista 
ilmaisua monipuolisesti erilaisilla menetelmillä ja teknii-
koilla. Tutustutaan kuvataiteeseen leikin, mielikuvituksen 
ja tarinankerronnan keinoin. Työskennellään kaksi- ja 
kolmiulotteisesti tuttuja esineitä ja ympäristöä tarkastel-
len ja kuvittaen. Opetellaan piirtämistä, maalaamista 
ja muotoilua sekä yhteistyötaitoja. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksu. Kuvataiteen perusopinnot etenevät 
tasolta toiselle, ja kokonaisopinnot (yhteensä 500 oppi-
tuntia) voi suorittaa noin 8–9 vuodessa. Oppilas saa 
päättötodistuksen suoritettuaan kokonaisopinnot.

110354 Kuvataiteen perusopetus 1 C – Alastaro

Kirkonkylän koulu, Aapiskuja 5
To 13.00–14.00
15.9.–24.11.2022, 12.1.–23.3.2023

Heini Kulmanen, TaM
80,00 €

Alkava ryhmä kuvataiteesta kiinnostuneille 7–9-vuoti-
aille. Kuvataiteen perusopinnoissa opetellaan kuvallista 
ilmaisua monipuolisesti erilaisilla menetelmillä ja teknii-
koilla. Tutustutaan kuvataiteeseen leikin, mielikuvituksen 
ja tarinankerronnan keinoin. Työskennellään kaksi- ja 
kolmiulotteisesti tuttuja esineitä ja ympäristöä tarkastel-
len ja kuvittaen. Opetellaan piirtämistä, maalaamista 
ja muotoilua sekä yhteistyötaitoja. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksu. Kuvataiteen perusopinnot etenevät 
tasolta toiselle, ja kokonaisopinnot (yhteensä 500 oppi-
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tuntia) voi suorittaa noin 8–9 vuodessa. Oppilas saa 
päättötodistuksen suoritettuaan kokonaisopinnot.

110355 Kuvataiteen perusopetus 1 D – Mellilä

Asemanseudun koulu, Melliläntie 65
Ma 14.00–15.00
12.9.–31.12.2022, 1.1.–21.3.2023

Heini Kulmanen, TaM
80,00 €

Alkava ryhmä kuvataiteesta kiinnostuneille 7–9-vuoti-
aille. Kuvataiteen perusopinnoissa opetellaan kuvallista 
ilmaisua monipuolisesti erilaisilla menetelmillä ja teknii-
koilla. Tutustutaan kuvataiteeseen leikin, mielikuvituksen 
ja tarinankerronnan keinoin. Työskennellään kaksi- ja 
kolmiulotteisesti tuttuja esineitä ja ympäristöä tarkastel-
len ja kuvittaen. Opetellaan piirtämistä, maalaamista 
ja muotoilua sekä yhteistyötaitoja. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksu. Kuvataiteen perusopinnot etenevät 
tasolta toiselle, ja kokonaisopinnot (yhteensä 500 oppi-
tuntia) voi suorittaa noin 8–9 vuodessa. Oppilas saa 
päättötodistuksen suoritettuaan kokonaisopinnot.

110356 Kuvataiteen perusopetus 2 A – Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu KULTA, luokka 3 
(keramiikka), Ylistaronkatu 36
Ke 17.30–19.00
14.9.–30.11.2022, 11.1.–3.5.2023

Marja Junnikkala, TaM
110,00 €

Uusi ryhmä, jossa voivat aloittaa kuvataiteen peruso-
pinnot 2013 syntyneet ja sitä vanhemmat. Työskennel-
lään kaksi- ja kolmiulotteisesti tuttuja esineitä ja ympä-
ristöä tarkastellen ja kuvittaen. Opetellaan piirtämistä, 
maalaamista ja muotoilua sekä yhteistyötaitoja. Tutki-
taan ja työskennellään lähiympäristössä. Kurssimaksu 
sisältää materiaalimaksu. Kuvataiteen perusopinnot 
etenevät tasolta toiselle, ja kokonaisopinnot (yhteensä 
500 oppituntia) voi suorittaa noin 8–9 vuodessa. 
Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan kokonais-
opinnot.

110357 Kuvataiteen perusopetus 3 B – Hirvikoski

Hirvikosken yhtenäiskoulu, Opintie 2
Ke 14.15–15.45
14.9.–7.12.2022, 11.1.–19.4.2023

Heini Kulmanen, TaM
110,00 €

Kuvataiteen perusopintoja jatkaville oppilaille. Opin-
noissa harjoitellaan kuvallista ilmaisua piirtäen, maa-
laten ja rakennellen monipuolisesti erilaisilla materi-
aaleilla ja tekniikoilla. Opetellaan tarinankerrontaa 
animaation ja valokuvauksen keinoin. Tutustutaan pai-
kalliskulttuuriin ja taiteen kuviin. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksun. Vapaille oppilaspaikoille otetaan 
uusia ja aiemmin opintonsa keskeyttäneitä oppilaita 
2013 syntyneistä ja sitä vanhemmista. Ilmoittautumi-
nen vapaille oppilaspaikoille alkaa 17.8. klo 18.00.
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110358 Kuvataiteen perusopetus 3 C – Alastaro

Kirkonkylän koulu, Aapiskuja 5
Ti 13.00–14.30
13.9.–13.12.2022, 10.1.–18.4.2023

Heini Kulmanen, TaM
110,00 €

Kuvataiteen perusopintoja jatkaville oppilaille. Opin-
noissa harjoitellaan kuvallista ilmaisua piirtäen, maa-
laten ja rakennellen monipuolisesti erilaisilla materi-
aaleilla ja tekniikoilla. Opetellaan tarinankerrontaa 
animaation ja valokuvauksen keinoin. Tutustutaan pai-
kalliskulttuuriin ja taiteen kuviin. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksun. Vapaille oppilaspaikoille otetaan 
uusia ja aiemmin opintonsa keskeyttäneitä oppilaita 
2013 syntyneistä ja sitä vanhemmista. Ilmoittautumi-
nen vapaille oppilaspaikoille alkaa 17.8. klo 18.00.

110359 Kuvataiteen perusopetus 5 A 1 (jatkavat sekä 
uudet yli 11-v. oppilaat) – Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu KULTA, luokka 1 
(kuvataide), Ylistaronkatu 36
To 15.15–16.45
8.9.–1.12.2022, 12.1.–28.4.2023

Marja Junnikkala, TaM
110,00 €

Kuvataiteen perusopintoja jatkaville oppilaille. Opinnoissa 
vahvistetaan ilmaisutaitoja piirustuksessa, maalauksessa ja 
grafiikassa. Opetellaan tilallista ajattelua, muotoilun ja ark-
kitehtuurin perusteita. Tutustutaan taiteen ja median kuviin 
sekä valokuvaukseen. Kurssimaksu sisältää materiaalimak-
sun. Vapaille oppilaspaikoille otetaan uusia tai opintonsa 
keskeyttäneitä oppilaita 2010 syntyneistä ja sitä vanhem-
mista. Ilmoittautuminen vapaille oppilaspaikoille alkaa 
17.8. klo 18.00. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun.

110360 Kuvataiteen perusopetus 5 A 2 (jatkavat sekä 
uudet yli 11-v. oppilaat) – Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu KULTA, luokka 3 
(keramiikka), Ylistaronkatu 36
To 17.00–19.15
8.9.–1.12.2022, 12.1.–11.5.2023

Marja Junnikkala, TaM
145,00 €

Kuvataiteen perusopintoja jatkaville oppilaille. Opinnoissa 
vahvistetaan ilmaisutaitoja piirustuksessa, maalauksessa ja 
grafiikassa. Opetellaan tilallista ajattelua, muotoilun ja ark-
kitehtuurin perusteita. Tutustutaan taiteen ja median kuviin 
sekä valokuvaukseen. Kurssimaksu sisältää materiaalimak-
sun. Ryhmän opetuskausi on pidempi, jolloin opinnot voi 
suorittaa normaalia nopeammassa aikataulussa. Vapaille 
oppilaspaikoille otetaan uusia oppilaita 2010 syntyneistä 
tai sitä vanhemmista. Ilmoittautuminen alkaa 17.8. klo 
18.00. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun.

110361 Kuvataiteen perusopetus 5 B – Hirvikoski

Hirvikosken yhtenäiskoulu, 
kuvataideluokka, Opintie 2
Pe 15.00–16.30
16.9.–2.12.2022, 13.1.–28.4.2023

Heini Kulmanen, TaM
110,00 €

Kuvataiteen perusopintoja jatkaville oppilaille. Opinnoissa 
vahvistetaan ilmaisutaitoja piirustuksessa, maalauksessa ja 
grafiikassa. Opetellaan tilallista ajattelua, muotoilun ja ark-
kitehtuurin perusteita. Tutustutaan taiteen ja median kuviin 
sekä valokuvaukseen. Kurssimaksu sisältää materiaalimak-
sun. Vapaille oppilaspaikoille otetaan uusia tai opintonsa 
keskeyttäneitä oppilaita 2010 syntyneistä ja sitä vanhem-
mista. Ilmoittautuminen vapaille oppilaspaikoille alkaa 
17.8. klo 18.00. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun.

110362 Kuvataiteen perusopetus 5 C – Alastaro

Kirkonkylän koulu, Aapiskuja 5
To 15.00–16.30
15.9.–1.12.2022, 12.1.–28.4.2023

Heini Kulmanen, TaM
110,00 €

Kuvataiteen perusopintoja jatkaville oppilaille. Opinnoissa 
vahvistetaan ilmaisutaitoja piirustuksessa, maalauksessa ja 
grafiikassa. Opetellaan tilallista ajattelua, muotoilun ja ark-
kitehtuurin perusteita. Tutustutaan taiteen ja median kuviin 
sekä valokuvaukseen. Kurssimaksu sisältää materiaalimak-
sun. Vapaille oppilaspaikoille otetaan uusia tai opintonsa 
keskeyttäneitä oppilaita 2010 syntyneistä ja sitä vanhem-
mista. Ilmoittautuminen vapaille oppilaspaikoille alkaa 
17.8. klo 18.00. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun.

110363 Kuvataiteen perusopetus 5 D – Mellilä

Asemanseudun koulu, Melliläntie 65
Ma 15.15–16.45
12.9.–28.11.2022, 9.1.–28.4.2023

Heini Kulmanen, TaM
110,00 €

Kuvataiteen perusopintoja jatkaville oppilaille. Opinnoissa 
vahvistetaan ilmaisutaitoja piirustuksessa, maalauksessa ja 
grafiikassa. Opetellaan tilallista ajattelua, muotoilun ja ark-
kitehtuurin perusteita. Tutustutaan taiteen ja median kuviin 
sekä valokuvaukseen. Kurssimaksu sisältää materiaalimak-
sun. Vapaille oppilaspaikoille otetaan uusia tai opintonsa 
keskeyttäneitä oppilaita 2010 syntyneistä ja sitä vanhem-
mista. Ilmoittautuminen vapaille oppilaspaikoille alkaa 
17.8. klo 18.00. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun.
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Teatteritaiteen perusopetus
Teatteri-ilmaisu tarjoaa tilaisuuksia heittäytyä erilaisiin 
rooleihin luovasti leikkien, ryhmään kuuluen, onnistumi-
sesta iloiten. Tavoitteena on tutustua teatteritaiteen eri 
osa-alueisiin sekä taiteellisiin prosesseihin pitkäjäntei-
sen, kokemuksellisen työskentelyn kautta. Teatteritaiteen 
perusopetuksen päättötodistuksen saa suoritettuaan 
kymmenen opintokokonaisuutta (yhteensä 500 tuntia).

Loimaan teatterikoulu LoiSteessa teatteritaiteen perus-
opinnot alkavat joka toinen lukuvuosi, ja seuraavan 
kerran uusia ryhmiä alkaa syksyllä 2023. Opintojaan 
jatkavien oppilaiden tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka 
syksy uudelleen. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen 
oppilaiden huoltajille elokuussa. Mahdollisista teatteri-
taiteen vapaista oppilaspaikoista jo meneillään olevissa 
ryhmissä voi tiedustella 19.8.2022 alkaen opetuksesta 
vastaavalta Sari Äikää-Torkkelilta, puh. 0500 726 573 
tai info@loimaanteatteri.fi. Teatterikoulu LoiSte toimii 
Loimaan teatterin tiloissa. 110221 Teatteritaiteen perusopetus A2_A (2021)  

– Teatterissa (EK)

Loimaan teatteri, Juvantie 11
To 17.00–18.00
15.9.–8.12.2022, 12.1.–11.5.2023

Katriina Reijonen, media-assistentti
80,00 €

Kakkosvuoden sisältöinä ryhmätyötaitojen kehittäminen, 
teatterin eri elementit työskentelyn lähtökohtana, teatterin 
toimintaympäristöön tutustuminen, erilaisten hahmojen 
kehittäminen sekä pienimuotoiset improvisoidut esitykset. 
Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusopetuksen 
syksyllä 2021 aloittaneille. Oppilaiden tulee ilmoittautua 
ryhmäänsä joka syksy uudelleen. Ilmoittautumisesta tie-
dotetaan erikseen oppilaiden huoltajille elokuussa. Kurs-
simaksu sisältää materiaalimaksun.

110222 Teatteritaiteen perusopetus A2_B (2021) – 
Teatterissa (EK)

Loimaan teatteri, Juvantie 11
To 18.00–19.00
15.9.–15.12.2022, 9.1.–11.5.2023

Katriina Reijonen, media-assistentti
80,00 €

Toisen vuoden sisältöinä ryhmätyötaitojen kehittäminen, 
teatterin eri elementit työskentelyn lähtökohtana, teat-
terin toimintaympäristöön tutustuminen, erilaisten hah-
mojen kehittäminen sekä pienimuotoiset improvisoidut 
esitykset. Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perus-
opetuksen syksyllä 2021 aloittaneille. Oppilaiden tulee 
ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy uudelleen. Ilmoit-
tautumisesta tiedotetaan erikseen oppilaiden huoltajille 
elokuussa. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun.
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110223 Teatteritaiteen perusopetus A4_TI (2019)  
– Keksimisen riemu – rohkea rokan syö! (EK)

Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ti 17.30–18.45
13.9.–13.12.2022, 10.1.–9.5.2023

Sari Äikää-Torkkeli,  
teatteri-ilm.ohj. YAMK
80,00 €

Neljäntenä vuonna päästetään luovuus valloilleen ja roh-
kaistutaan improvisoimaan. Tuotetaan materiaalia omista 
ja toisten ideoista yhdessä. Toteutetaan improesitys pien-
ryhmässä. Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusope-
tuksen syksyllä 2019 aloittaneille. Oppilaiden tulee ilmoit-
tautua ryhmäänsä joka syksy uudelleen. Ilmoittautumisesta 
tiedotetaan erikseen oppilaiden huoltajille elokuussa. 
Toteutetaan pieniä esityksiä ryhmän kesken.

110224 Teatteritaiteen perusopetus A4_KE (2019)  
– Keksimisen riemu – rohkea rokan syö! (EK)

Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ke 17.30–18.45
14.9.–14.12.2022, 11.1.–10.5.2023

Sari Äikää-Torkkeli,  
teatteri-ilm.ohj. YAMK
80,00 €

Neljäntenä vuonna päästetään luovuus valloilleen ja 
rohkaistutaan improvisoimaan. Tuotetaan materiaalia 
omista ja toisten ideoista yhdessä. Toteutetaan improesi-
tys pienryhmässä. Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen 
perusopetuksen syksyllä 2019 aloittaneille. Oppilaiden 
tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy uudelleen. 
Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen oppilaiden huol-
tajille elokuussa. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun.

110225 Teatteritaiteen perusopetus A6 (2017)  
– Oma esitys (EK)

Loimaan teatteri, Juvantie 11
Ma 17.00–18.30
12.9.–12.12.2022, 9.1.–22.5.2023

Merikerttu Mutala-Akparibo, FM
120,00 €

Kuudentena vuonna suunnitellaan ja toteutetaan 
ryhmälähtöinen esitys yhdessä. Aiemmin opittua 
hyödynnetään sekä näyttelijäntyössä että esityksen 
maailman rakentamisessa. Opinnot on tarkoitettu teat-
teritaiteen perusopetuksen syksyllä 2017 aloittaneille. 
Oppilaiden tulee ilmoittautua ryhmäänsä joka syksy 
uudelleen. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen 
oppilaiden huoltajille elokuussa. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksun.

110227 Teatteritaiteen perusopetus A10 (2015)  
– Teemaopinto 4 (OK10)

Loimaan teatteri, Juvantie 11
To 17.30–19.00
12.1.–8.5.2023

Sari Äikää-Torkkeli,  
teatteri-ilm.ohj. YAMK
0,00 €

Opintojen päätteeksi oppilas syventää esiintymistai-
tojaan ja kehittää yksilöllisesti taiteellista ilmaisuky-
kyään. Opintokokonaisuus haastaa oppilaan luo-
maan omaa tutkivaa, analyyttistä ja kehittävää työn-
otettaan osana julkisen esityksen suunnittelua yksin 
tai ryhmässä. Oppilas kirjoittaa havainnoistaan ja 
kokemuksistaan prosessipäiväkirjaa. Opinnot on tar-
koitettu teatteritaiteen perusopetuksen syksyllä 2015 
aloittaneille. Oppilaiden tulee ilmoittautua ryhmäänsä 
joka syksy uudelleen. Ilmoittautumisesta tiedotetaan 
erikseen oppilaiden huoltajille elokuussa.

110228 Teatteritaiteen perusopetus Rästityöpaja

Loimaan teatteri, Juvantie 11
La 10.00–16.00
3.9.2022

Sari Äikää-Torkkeli,  
teatteri-ilm.ohj. YAMK
17,00 €

Opinnot on tarkoitettu teatteritaiteen perusopetuk-
sen oppilaille, joilla on kertynyt rästejä lukuvuoden 
2021–2022 aikana poissaolojen takia.
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loimaa.fi/vapaa-aika

LOIMAAN TANSSIOPISTO
Saviseudun laajin ja monipuolisin tanssikoulu tarjoaa taiteen perusope-
tusta lapsille ja nuorille. Tanssilajit ovat baletti, nykytanssi yhdistettynä 
jazziin sekä alle kouluikäisille lastentanssi. Kodikas tanssisalimme sijait-
see Satakunnantiellä, ja näytöksemme ovat Heimolinnassa. Oma puvusto 
antaa hyvät lähtökohdat näyttäville esityksille. 
Tiedustelut: tanssinopettaja Paula Mantere, p. 044 9719 649,  
tanssilinja@gmail.com

MUSIIKKIOPISTON MUSKARI
Lapsi, sinä olet tähti! Musiikkiopiston muskarissa pääset loistamaan, saat 
oppia uutta musiikista ja maailmasta musiikin avulla. Opit laulamaan, soit-
tamaan ja kuuntelemaan. Opit joukkuetaitoja. Ja saat mukaasi ison kasan 
musiikin iloa! Ryhmät alle kouluikäisille sekä perheryhmät sisaruksille, nyt 
uutuutena myös huilumuskari 6-8-vuotiaille.
Tiedustelut: musiikkiopisto@loimaa.fi.

LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO
Saviseudun musiikkielämän kotipesässä opit käytännönläheisesti, moni-
puolisesti ja musiikin raja-aidat ylittäen. Alakouluvuosista aikuisuuteen tar-
joamme laajan instrumenttivalikoiman: viulu, alttoviulu, sello, huilu, saksofoni, 
trumpetti, kitara, sähkökitara, sähköbasso, rummut, laulu, piano. 
Tiedustelut: p. 050 463 9000, musiikkiopisto@loimaa.fi.

Tanssimaan, soittamaan ja laulamaan!

Ilmoittautumiset osoitteessa loimaa.eepos.fi
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