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IKAALISTEN KANSALAISOPISTO

Kansalaisopisto palvelee

Käynti: Valkean ruusun koulu, 2. kerros, Koulunpolku 4, Ikaalinen
Posti: Ikaalisten kansalaisopisto, PL 33, 39501 Ikaalinen
Internet: https://ikaalinen.fi/kasvatus-ja-koulutus/kansalaisopisto/
Löydät meidät myös Facebookista ”Ikaalisten kansalaisopisto”,
Twitterista ”KansalaisopIk”, Instagramista ”ikaalisten_kansalaisopisto”
Puhelin: 044 730 1398/toimisto, 044 730 6115/rehtori
Sähköposti: kansalaisopisto@ikaalinen.fi

Hallinto

Rehtori / sivistysjohtaja Tapio Ala-Rautalahti
p. 044 730 6115
tapio.ala-rautalahti@ikaalinen.fi

Jämijärven osastonjohtaja Marjut Saarenpää
p. 040 564 6041
marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi

Toimisto: Heli Koistinen
p. 044 730 1398
heli.koistinen@ikaalinen.fi
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REHTORIN TERVEHDYS

Sijoita sivistykseen! Ajatus nousi mieleeni 
käydessäni läpi julkaisua vaille valmista Ikaa-
listen ja Jämijärven kansalaisopiston luku-
vuotta 2019-2020. Keväällä 2019 julkaistun 
kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen-
kin mukaan kansalaisopistotoimintaan osallis-
tuminen vahvistaa hyvinvointia ja osaamista. 
Lisäksi tutkimukseen osallistuneet pitivät 
yhtenä merkittävimmistä hyödyistä myös so-
siaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet. 
Eniten osaamisen kehittymistä opistojen tun-
neille osallistuneiden kesken arvioitiin tapah-
tuneen kieli-, tietotekniikka ja kädentaitojen 
osaamisalueilla. Siirtyminen seuraavalle vuo-
sikymmenelle käy siis vaivatta, älypuhelimen 
haltuunotto helpottuu ja vapaa-ajan yhteisen 
ajan suunnittelu voi alkaa.

Kansalaisopistotoiminta täyttää vuonna 
2019 jo 120 vuotta. Ikaalisten opiston vuon-
na 2019 alkava työvuosi on 57. toimintavuosi. 
Edeltävänä lukuvuonna meillä järjestettiin yli 
5000 opetustunteja ja sisällöt vaihtelivat yksi-
lötunneista ryhmätunteihin. Kansalaisopiston 
vahva kulttuurialan painotus näkyy paikka-
kunnallamme, sillä eniten järjestettiin käsi-
töiden, kirjallisuuden, teatterin, tanssin sekä 
kuvataiteen ja erityisesti musiikin tunteja. 
Kieltenopetus ja liikkuminen olivat tuntimää-
riltään myös suosittuja opistojemme alueella. 
Lukuvuoden lopussa vierailuni niin Luha-
lahden verstaan, Valkean ruusun koulun sekä 
Poppelin näyttelyissä osoittivat, että opiston 
kautta koetaan vahvaa yhteisöllisyyttä. Ver-
tasinkin opiston kursseja modernin ajan leiri-
nuotioiksi, joille säännöllisesti kokoonnutaan 
viettämään yhteistä aikaa motivoivan tekemi-
sen äärellä.

Tulevan lukuvuoden opintotarjonnan val-
misteluun on osallistunut laaja kirjo väkeä: 

opiston nykyiset opettajat ja opiskelijat, sekä 
myös uusia opistosta kiinnostuneita toimijoi-
ta. Yhdessä olemme opistotoimiston Helin ja 
Jämijärven osastonjohtajan Marjutin kanssa 
koonneet ja kasanneet näistä ajatuksista ja 
ideoista tämän oppaan. Mikäli oppaasta ei 
syystä tai toisesta löydy oman mielenkiinnon 
kohdetta, olemme luvanneet, että kokoamalla 
kahdeksan henkilön ryhmän uuteen opintoko-
konaisuuteen pääset kurssin toteutuessa veloi-
tuksetta mukaan! Jatkamme siis ketteryyden 
teemalla myös tulevana opistovuonna.

Opiston perinteisempien ja suosittujen kurs-
sien lisäksi kannattaa poimia uusia lasten har-
rastuskursseja lukemiseen ja kieleen liittyen. 
Myös nuoremman opistoväen kannustaminen 
osallistumaan kurssille kannattaa, vinkkaa siis 
mahdollisuuksista lapsille tai vaikkapa lapsen-
lapsille. Elinikäisen oppijan polku voi alkaa. 
Kansalaisopistotoiminnan yhtenä pääperiaat-
teena on eri ikäisille tuotetun palvelun lisäksi 
opetuksen tuominen lähelle ihmistä. Opetus 
on Ikaalisten ja Jämijärven alueellakin hajau-
tettu eri alueille. Opiston toiminta-alueella on 
useita kyliä, joissa opetustarjonta vaihtelee 
kiinnostuneisuuden mukaan. 

Kuka sitten voi opiskella opistossamme? Poi-
min oppaasta suoran vastauksen tähän kysy-
mykseen: Opistossa opiskelu on tarkoitettu 
kaikille, pääsyvaatimuksena on vain into op-
pia uutta, harrastaa ja halu kehittyä. Opistos-
sa ei ole ikään tai asuinpaikkaan perustuvia 
rajoituksia.

Intoa opintoihin!

Tapio Ala-Rautalahti
sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori



6

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen kursseille alkaa perjantaina 16.8.2019 klo 8.30

Kursseille voit ilmoittautua:
1) Internet-osoitteessa: http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
* Opinto-oppaassa jokaisella kurssilla on kurssinumero, jonka avulla voit hakea
kurssin pikahaun kautta. Kursseja voi hakea myös ainehaun kautta. 
* Alle 16-vuotiaan ilmoittautumisen laskutusosoitetiedoiksi on laitettava huoltajan tiedot.

2) Puhelimitse klo 8.30-15.30 p. 044 7301 398. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan puhe-
linvastaajaan eikä sähköpostiin. Netti-ilmoittautuminen on avoinna vuorokauden ympäri!

3) Käymällä toimistossa osoitteessa Koulunpolku 4, Valkean ruusun koulu 2. kerros

KURSSIMAKSUT JA PERUUTUS
Opiskelijat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli kurssille on 
ennakkoilmoittautuminen, siitä on maininta ko. aineen kohdalla opinto-ohjelmassa. 
Jos olet varannut kurssipaikan, etkä voikaan osallistua, muista peruuttaa osallistu-
misesi soittamalla opiston toimistoon tai netin kautta ilmoittautumisen yhteydessä 
saadulla numerolla. Osallistumisen voi peruuttaa maksutta, jos kurssin alkamiseen on 
vähintään viisi päivää, lyhytkursseilla kymmenen päivää. Jos kurssin alkamiseen on 
alle viisi päivää tai lyhytkursseilla alle kymmenen päivää, opisto perii kurssimaksun 
kyseiseltä kurssilta.
Kurssimaksut ovat kurssi- tai lukukausikohtaisia ja muodostuvat tuntimäärän ja kus-
tannusten perusteella. Kurssimaksuja ei palauteta. Kurssimaksun voi maksaa erissä, 
otathan yhteyttä opiston toimistoon sopiaksesi maksuaikataulun. Kansalaisopiston 
kurssimaksujen maksamatta jättäminen kahden huomautuskerran jälkeen johtaa opis-
kelijapaikan menettämiseen sekä asian siirtymiseen perintätoimiston hoidettavaksi. 
Kesken lukuvuotta ryhmään tuleva maksaa koko kurssimaksun. Kevätlukukaudella 
ryhmään tuleva opiskelija maksaa puolet koko vuoden kurssimaksusta.

Jos opetustunti peruuntuu tilapäisesti esimerkiksi opettajan sairastumisen vuoksi, 
opettaja tai toimisto ilmoittaa tunnin peruuntumisesta opiskelijan matkapuhelimeen. 
Muistathan ilmoittaa puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä.
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ALENNUKSET KURSSIMAKSUIHIN

Työttömät: Ikaalisissa ja Jämijärvellä kirjoilla olevat työttömät työnhakijat voivat 
osallistua kahdelle kurssille alle 16-vuotiaiden kurssimaksulla. Alennus ei koske 
lyhytkursseja eikä musiikin ja laulun yksityisopetusta.

Alle 16-vuotiaat voivat osallistua alennetuilla hinnoilla kursseille. Alennus ei koske 
lyhytkursseja eikä musiikin ja laulun yksityisopetusta. 

Sisaralennus: Perheen ensimmäisestä lapsesta laskutetaan normaali kurssimaksu ja 
perheen muut lapset saavat 30 % alennuksen halvimmasta kurssimaksusta. Alennus 
ei koske lyhytkursseja eikä aikuinen ja lapsi-kursseja. Lapset voi ilmoittaa kursseille 
normaalisti netin kautta tai puhelimitse. Jos ilmoittautuminen tapahtuu netin kautta, 
alennukseen oikeutetut sisarukset on ilmoitettava sähköpostilla tai soittamalla toimis-
toon. Näin varmistamme sen, että kaikille sisaruksille merkitään alennus. 

Opiskelija-alennus: Ikaalinen-passin saavat Ikaalisten lukion ja Saskyn (Iisakin, 
IKOL:n ja Ikata:n), Pirkanmaan Aikuislukion sekä Saskyn Aikon ja Opson opiskelijat, 
jotka ovat kirjoilla Ikaalisissa ja opiskelun kesto on vähintään yksi lukuvuosi. 
Passin etuudet saavat myös ne Ikaalisissa kirjoilla olevat opiskelijat, jotka opiskele-
vat TAMKin, Saskyn ja Tredun muissa kuin em. oppilaitoksissa. Passin saa koulun 
toimistosta ja siihen tarvitaan opiskelijan oma kuva.

Smartum (myös Online-palvelu) liikuntasetelit käyvät liikunta- ja tanssitunneille. 
Liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät seuraaville kursseille: liikunta, tanssi, käden taidot, 
kuvataide, kielet ja musiikki. 
Tyky-kuntosetelit+ (myös Online-palvelu) (liikunta- ja kulttuuriseteli) käyvät seu-
raaville kursseille: liikunta, tanssi, käden taidot ja musiikki.

Setelit toimitetaan toimistoon kurssin alkaessa suljetussa kirjekuoressa, jossa 
on kurssin numero ja nimi. Mikäli kurssimaksu ei ole tasan jaollinen seteleiden 
hinnalla, laskutetaan opiskelijalta jäljelle jäänyt summa. 

Opetushallituksen tuetut kurssit 63-vuotiaille, eläkeläisille ja työttömille: 
Opetushallitus on myöntänyt Ikaalisten kansalaisopistolle avustusta kurssimaksujen 
alentamiseen. Avustusta voivat saada 63 vuotta täyttäneet, eläkeläiset ja työttömät. 
Opiskelijoilta laskutetaan omavastuu 20,00 € /kurssi. Avustuksen piiriin kuuluvat 
kurssit on merkitty opinto-ohjelmaan ”opintoseteliavustus” tunnisteella. 
Opintoseteliavustuksen saantiperuste tarkistetaan tarvittaessa.
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OPISKELUINFO

Tämä opinto-opas sisältää syys- ja kevätlukukauden opetustarjonnan. 
Tiedotamme uusista kursseista, muutoksista ja tapahtumista netti- ja Facebook 
-sivuillamme sekä paikallislehdessä. 
Kurssien tuntimäärät on ilmoitettu 45 minuutin oppitunteina.

TYÖVUOSI JA TYÖNÄYTTELY

Työvuosi 2019-2020 on Ikaalisten kansalaisopiston 57. toimintavuosi.
Syyslukukausi 9.9.-7.12. yhteensä 12 opintoviikkoa, syysloma Ikaalinen 14.-20.10., 
Jämijärvi 21.-27.10.
Kevätlukukausi 7.1.-19.4. yhteensä 14 opintoviikkoa, talviloma 24.2.-1.3. 
Ikaalinen ja Jämijärvi 17.2.-23.2.

OPINTOPIIRIIN TUTUSTUMINEN

Opintopiiriin voi käydä tutustumassa yhden kerran. Jos tutustumiskäyntejä on 
enemmän kuin yksi, opiskelija on velvollinen maksamaan kurssin kurssimaksun. 
Jos opiskelija haluaa peruuttaa opiskelupaikkansa tutustumiskerran jälkeen, tästä on 
ilmoitettava toimistoon heti. Tutustumiskäyntejä ei voi tehdä lyhytkursseille. 

KURSSIN TOTEUTUMINEN

Kurssi pääsääntöisesti toteutuu, jos kurssille osallistuu vähintään 7 opiskelijaa. 
Kurssi keskeytyy, mikäli kurssin opiskelijamäärä putoaa pysyvästi alle kuuteen opis-
kelijaan. Kurssimaksuja ei palauteta, jos kurssi keskeytyy opiskelijoiden vähyyden 
vuoksi kesken lukukauden. Lyhytkurssit toteutuvat, jos kurssille on ennakkoon 
ilmoittautunut 7 opiskelijaa.

TODISTUKSET JA PALAUTTEET

Säännöllisestä opiskelusta saa pyydettäessä opiston toimistolta osallistumistodistuksen. 
Todistukset tulee pyytää heti kurssin päätyttyä. Todistuksesta peritään 8 euron maksu.
Opiskelijoiden toivotaan antavan palautetta kursseista opiston nettisivujen kautta, opet-
tajalle tai suoraan opiston toimistoon, jotta toiminnan onnistumista voidaan arvioida ja 
opetusta kehittää. Kurssitoiveita voi esittää kurssin opettajalle tai opistoon.
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TIEDOTTAMINEN

Opiston toiminnasta tiedotetaan UutisOiva -lehdessä, opintoryhmissä, opiston netti-
sivuilla, Twitterissa ja Facebook –sivuilla. 

VAKUUTUKSET

Kaikki opiskelijat on vakuutettu oppituntien aikana mahdollisesti sattuvien 
vahinkojen varalta. Vahingon sattuessa ota yhteys opettajaan sekä toimistoon.

KUKA VOI OPISKELLA OPISTOSSAMME

Opistossa opiskelu on tarkoitettu kaikille, pääsyvaatimuksena on vain into oppia 
uutta, harrastaa ja halu kehittyä. Opistossa ei ole ikään tai asuinpaikkaan perustuvia 
rajoituksia. Suurin osa opetuksesta on suunniteltu aikuisille. 
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Teatteri-ilmaisu nuorille (69 h) 110200  
ma 17.00-19.00  9.9.-2.12.
Valkean ruusun koulu 13.1.-27.4.
Elisa Niemi
Kurssimaksu 84,00 €, alle 16 v. 63,00 €
Kurssi sisältää erilaisia kokonaisilmaisu-
harjoituksia sekä harjoitellaan keväälle 
2020 suunniteltu nuorisomusikaali.

Reverberations kuoro (52 h)  110105
ke 17.30-19.00  11.9.-4.12.
Valkean ruusun koulu 8.1.-15.4.
Senja Wallin
Kurssimaksu 70,00 € 
alle 16-vuotiaat 55,00 €
Musikaalimusiikkiin ohjelmistossaan 
painottuva lauluryhmä. Lauluryhmässä 
harjoitellaan yksi ja moniäänisesti laulu-
ja. Harjoitellaan myös koreografioita eli 
liikutaan lavalla samalla kun lauletaan. 

Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua nuorisomusikaaliin!
Pääsykoepäivä la 24.8.2019 klo 13.00 Valkean ruusun koululla.

Luova liikunta (35 h) 830117
ma 19.00-20.00  9.9.-2.12.
Valkean ruusun koulu 13.1.-27.4.
Ville Hirvonen
Kurssimaksu 55,00 €, alle 16-vuotiaat 
Kurssilla valmistetaan ja harjoitellaan 
koreografia musikaaliin. 

Lisätietoja Elisa Niemi p. 044 522 3377
Esitykset keväällä 2020

Käsikirjoitus Elisa Niemi
Sävellys Petri Laaksonen

Sanoitus Pekka Laaksonen

Lisätiedot musikaaliin liittyvistä 
kursseista:

Teatteri-ilmaisu, ohjaaja Elisa Niemi
Luova liikunta, ohjaaja Ville Hirvonen
Reverberations- kuoro, ohjaaja Senja 
Wallin
Laulajat, ohjaaja Senja Wallin
Musikaaliorkesteri, ohjaaja Senja Wallin

Musikaalin ryhmät:
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LASTEN JA NUORTEN KURSSIT

Vauvatanssi 3-12 kk ikäisille (2 h) 
110503
la 10.00-10.45       14.9. ja 21.9.
Oma Tupa
Henna Nurmela Kurssimaksu 25,00€
Rento tanssitunti 3-12kk-ikäisille vau-
voille yhdessä vanhempiensa kanssa. 
Tunti tarjoaa yhdessäoloa, tanssillista ja 
luovaa toimintaa sinulle sekä vauvallesi. 
Käymme läpi perinteistä vauvatanssia, 
nautimme musiikista ja tutustumme pe-
rusliikuntataitoihin. Ilmoittautuminen 
6.9. mennessä.

Tanssileikki 5-6 -vuotiaille (2 h) 110504
la 11.00-11.45  14.9. ja 21.9. 
Oma Tupa
Henna Nurmela Kurssimaksu 25,00 €
Tutustumme eri maiden tansseihin, har-
joittelemme luovaa tanssia ja peruslii-
kuntataitoja. Tarkoituksena on tuottaa 
lapselle iloa tanssin avulla ja auttaa lasta 
luovuuden löytämiseen tanssin keinoin. 
Ilmoittautuminen 6.9. mennessä.

Uusi!
Luovaa draamaliikuntaa lapsille (8 h) 
830114        
to 16.45-17.30  19.9.-14.11.
Oma Tupa
Katja-Marika Mäkinen 
Kurssimaksu 25,00 €
Peppu irti penkistä! Hauskoja liikunta-
leikkejä draamaliikunnan avulla. Mieli-
kuvitusta kutittavaa ja luovuutta ruokki-
vaa liikettä. Tällä tunnilla liikkuminen ei 
taatusti ole tylsää! Sopii kaikille alakou-
luikäisille lapsille, sekä tytöille että pojil-
le. Ilmoittautuminen 12.9. mennessä.

Uusi!
Lorutellen sanataidepaja vauvoille ja 
taaperoille (12 h)   130202  
ti 10.00-10.45  27.8.-3.12.
Keskisenkatu 1 (UutisOivan talo)
Karoliina Selin
Kurssimaksu 33,00 € sis. materiaalimaksun
Kerho on suunnattu 0-2 -vuotiaille lap-
sille. Osallistujilla pitää olla pajassa oma 
aikuinen mukana. Jo pienikin lapsi imee 
itseensä kielen sointuja ja rytmiä. Luke-
minen ja loruttelu tukevat lapsen omaa 
kielen kehitystä ja vahvistavat lapsen ja 
aikuisen välistä vuorovaikutusta. Vau-
vojen ja taaperoiden omassa sanataide-
kerhossa lorutellaan uusia ja vanhempia 
loruja. Riimittelyjä tehostetaan yhteisillä 
leikeillä, kosketuksella, satuhieronnalla 
ja aistiärsykkeillä. Kerhossa vanhemmat 
saavat kirjavinkkejä ja vietetään yhteisiä 
lukuhetkiä lasten kanssa. Ilmoittautumi-
nen 22.8. mennessä.

Uusi!
Sukelletaan satuun (12 h)  130203
ti 17.00-17.45  27.8.-3.12.
Keskisenkatu 1 (UutisOivan talo)
Karoliina Selin Kurssimaksu 30,00 €
Sanataidekurssi on tarkoitettu 3-6 -vuoti-
aille lapsille. Leikki-ikäinen lapsi elää sa-
tujen maailmassa. Hänellä on myös vahva 
luottamus omaan luomiseensa. Kerhossa 
pyritään vahvistamaan ja herättelemään 
tarinallisuutta ja omaa kielellistä ilmai-
sua. Koska oma kirjoittaminen ei vielä 
onnistu, leikki-ikäisten sukellus kirjoitet-
tuun tekstiin tapahtuu monitaiteellisesti. 
Satuihin tutustutaan lukuhetkien, jumpan, 
teatterin, sadutuksen, kuvataiteen ja ääni-
maisemien avulla. Ilmoittautuminen 22.8. 
mennessä.
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Uusi!
Luovan kirjoittamisen kerho (12 h) 
130204
ti 18.00-19.00  27.8.-3.12.
Keskisenkatu 1 (UutisOivan talo)
Karoliina Selin
Kurssimaksu 30,00 €
Kerho on suunniteltu kirjoittamaan op-
pineille 7-10 -vuotiaille. Kerhon tehtäviä 
pystytään soveltamaan lapsen kirjoitus-
tasoon sopiviksi, joten aloittelevatkin kir-
joittajat ovat tervetulleita. Kerhon tehtävä 
on pitää yllä ja synnyttää kirjoittamisen 
iloa, jolla vahvistetaan lasten kirjallisten 
ilmaisun taitoa. Keskeisinä sanataiteen 
keinoina ovat ilmiöoppiminen ja mieliku-
vituksen ruokkiminen. Satuhetken päälle 
voidaan suunnitella vaikkapa päähenki-
löiden kauppalista tai kirjoittaa sivu pää-
henkilön ystäväkirjaa. Oman tarinan luo-
mista voidaan pohjustaa luomalla yhdessä 
maisema tai miljöö, jonne tarina sijoittuu. 
Urheiluselostuksen, rap-biisin tai pelin 
sääntöjen laatiminenkin on osa oman il-
maisun kehittämistä ja sanataiteen keinoja. 
Ilmoittautuminen 22.8. mennessä.

Uusi!
Koiramaista kerrontaa sanataidetyö-
pajat 9-14 -vuotiaille (10,5) 130201
la 12.00-15.00  14.9.-14.12.
Keskustan vanha koulu  kerran kk 
Milla Tuominen
Kurssimaksu 30,00 €
Onko lukukoiralle lukeminen jo tuttu ja 
mukava juttu? Nyt voit osallistua sanatai-
depajaan, jossa kirjoitetaan koiralle, koi-
rana ja koirasta. Sanataideohjaaja ja koira 
toimivat pajoissa työparina ja johdatta-
vat nuoret kirjoittajat runon ja kertovan 

tekstin kiehtovaan maailmaan. Aiempaa 
kirjoittajakokemusta ei tarvita ja nuo-
ren suhtautuminen eläimen läsnäoloon 
huomioidaan yksilöllisesti. Kurssille on 
mahdollista osallistua kaikkiin neljään 
kokoontumiseen tai erikseen. Kokoon-
tumiset lauantaisin 14.9., 12.10., 9.11. ja 
14.12. Ilmoittautuminen 6.9. mennessä.

KIRJALLISUUS 
JA KIRJOITTAMINEN

Lukupiiri (22 h) 130200
ti 18.00-20.00  10.9.-3.12.
Kaupunginkirjasto 7.1.-7.4.
Monitoimitila   kerran kk
Milla Tuominen
Kurssimaksu 55,00 €
Perinteikäs kansalaisopiston lukupiiri 
pyörähtää käyntiin jälleen syyskuussa. 
Lukuharrastus tuo tuttua ja odottama-
tontakin sisältöä elämään, lukupiiri taas 
sisältöä lukuharrastukseen. Tule siis 
kuuntelemaan lukuvinkkejä, jakamaan 
kokemuksia ja kuuntelemaan kiinnos-
tavia vieraita. Syyskuussa tapaamisessa 
keskustelemme seuraavista kirjoista: 1) 
Lucia Berlinin novellikokoelma Siivoo-
jan käsikirja ja Siivoojan käsikirja 2: 
Tanssia ruusuilla 2) Kristin Hannahin ro-
maani Satakieli.

Muistot tarinoiksi (45 h) 110600   
to 12.00-14.15  19.9.-28.11. 
Kaupunginkirjasto 
kevään pvm ilm. myöhemmin   
Marja Kaikkonen  
Kurssimaksu 70,00 €  
Haluatko kirjoittaa elämäsi vaiheita tari-
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noiksi? Nyt on aika ryhtyä kirjoittamaan, 
tule siis rohkeasti mukaan. Sinunkin elä-
mäsi on ainutlaatuinen ja kiinnostava, se 
on tallentamisen arvoinen. Muistelemme 
kurssilla elämän eri vaiheita ja kirjoitam-
me muistoista tarinoita. Käsittelemme 
myös muistelun lähteisiin sekä kirjoit-
tamiseen liittyviä asioita. Aiempi kirjoi-
tusharrastus ei ole välttämätön, innostu-
nut asenne on tärkeintä. Kokoontumiset:  
19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 
28.11. Kevään kokoontumispäivät ilmoi-
tetaan myöhemmin. Ilmoittautuminen 
30.8. mennessä.

KIELET

ENGLANTI

Uusi!
Englannin alkeisjatko (52 h) 120300 
ke 17.00-18.30  11.9.-4.12.
Valkean ruusun koulu 8.1.-15.4.
Maija Pentikäinen
Kurssimaksu 70,00 €
Alkeisjatkokurssi on jatkoa viime vuo-
den alkeiskurssille. Kurssilla tutustumme 
menneeseen aikamuotoon, eli imperfek-
tiin, sekä täydennämme sanavarastoa 
vaatesanoihin, ruokaan, arkiaskareisiin, 
asumiseen ja sairauksiin liittyvillä sanoil-
la. Olet lämpimästi tervetullut mukaan, 
vaikket olisikaan ollut edellisellä kurssil-
la, mutta olet opiskellut englannin alkeita. 
Kurssilla käytämme kirjaa Destinations 2 
(Otava). Welcome!

Englannin jatkokurssi (52 h) 120301
ke 18.45-20.15   11.9.-4.12.
Valkean ruusun koulu 8.1.-15.4.
Maija Pentikäinen
Kurssimaksu 70,00 €
Kurssi jatkaa siitä mihin edellisvuoden 
alkeisjatkokurssi päättyi, eli jatkamme 
kirjan Destinations 3 (Otava) kanssa. 
Kurssilla tutustumme mm. puhelinfraa-
seihin ja sähköpostien kirjoittamiseen 
sekä täydennämme arjen sanavarastoa.  
Voit tulla mukaan, vaikka et olisi ollut 
edellisellä kurssilla, jos olet jo opiskellut 
englantia. See you in September!

Englannin keskustelu (35 h) 120302
ti 19.15-20.15  10.9.-3.12.
Yhteiskoulun lukio 7.1.-14.4.
Maija Pentikäinen
Kurssimaksu 55,00 €
Kurssilla harjoittelemme monipuolisesti 
suullista kielitaitoa rennossa ja kiireettö-
mässä ilmapiirissä. Keskustelemme vaih-
televasti pareittain ja pienryhmissä mm. 
artikkeleista, pelaamme pelejä, kartutam-
me sanavarastoa ja muistelemme sanoja 
yhdessä – saat vaikka sanoa unohtamasi 
sanan suomeksi ja jatkaa englannin puhu-
mista. It is not that serious! Ohjeistukset 
ja sanastot annetaan myös tarvittaessa 
suomeksi, jotta jokainen voi osallistua. 
Puhumaan oppii puhumalla ja virheitä ei 
pidä pelätä!
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RANSKA

Keskustelua ja kulttuurimatkailua 
(52 h) 120502
to 17.30-19.00  12.9.-5.12.
Yhteiskoulun lukio 9.1.-16.4.
Outi Karttunen
Kurssimaksu 70,00 € 
Tervetuloa tutustumaan ranskalaisen kult-
tuurin erityispiirteisiin ja keskustelemaan 
ajankohtaisista aiheista! Pääpaino on 
pienryhmätyöskentelyssä, keskustelussa 
ja puhetaitojen aktivoinnissa, mutta ker-
taamme myös kielioppia. Tutustumme 
Ranskan maakuntien perinteisiin sekä 
tämän päivän yhteiskuntaan. Puhumme 
mm. kulttuurista, taiteesta, luomusta ja 
ekologiasta.  Seuraamme myös Ranskan 
uutisia sekä kulttuuria netistä. Oppikir-
jasta päätetään oppilaiden kanssa yhdessä 
kurssin alussa.

Kevyt kertauskurssi (52 h) 120501
ke 17.00-18.30  11.9.-4.12.
Yhteiskoulun lukio 8.1.-15.4. 
Outi Karttunen
Kurssimaksu 70,00 € 
Bienvenue! Rohkeasti mukaan pitkänkin 
tauon jälkeen! Kertaamme ranskan perus-
sanastoa kevyesti keskustellen ja kieliop-
pia prepaten tarpeen mukaan. Pääpaino 
kurssilla on puhetaitojen aktivoinnissa. 
Oppikirjan aihepiirit sivuavat ruokaa, ter-
veyttä, työtä, opiskelua, asumista, perhe-
elämää, kansainvälisyyttä, kulttuuria ja 
matkailua. Kieliopissa mm. futuuri ja kon-
ditionaali. Oppikirja: J’aime 3 (Otava)

Alkeisjatko (52 h) 120500   
ma 16.00-17.30  9.9.-2.12.
Yhteiskoulun lukio 13.1.-27.4.
Outi Karttunen
Kurssimaksu 70,00 €
Bienvenue! Tervetuloa tutustumaan rans-
kan kieleen ja kulttuuriin.  Kurssi etenee 
leppoisaan tahtiin ja painottaa ääntämis-
tä, matkailuranskaa, kohteliaisuusmuo-
toja ja puhuttua kieltä. Myös kielioppi 
etenee pienin askelin ja koko ajan opittua 
kerraten. Tutustutaan menneeseen aika-
muotoon. Kirjan aihepiireinä ovat mm. 
ruokailu, shoppailu, lomamatkan suunnit-
telu, harrastukset, kanssakäyminen ystä-
vien kanssa sekä matkailu Suomessa.
Kurssi jatkaa viime vuodelta, mutta myös 
uudet opiskelijat ovat tervetulleita. Oppi-
kirja: J’aime 2 (Otava)

Matkailuranska haltuun kevyesti 
(20 h) 120503
Yhteiskoulun lukio kevät 2020
Outi Karttunen
Kurssimaksu 45,00 €
Haluaisitko aloittaa ranskan alkeet kevyesti 
sanaston ja matkailufraasien opiskelulla il-
man kieliopin painolastia? Tai tarvitseeko 
aikoinaan oppimasi kielitaito kertausta? Vai 
suunnitteletko ehkä toivematkaa Pariisiin? 
Nyt on aika tulla mukaan. Matkailuranskan 
kurssilla opimme ääntämistä, runsaasti ruo-
kasanastoa ja kaikki tärkeimmät matkalla 
tarvittavat sanonnat. Nyt on hyvä tilaisuus 
päästä makustelemaan ranskan kieltä ilman 
kieliopin koukeroita. Kurssilla työsken-
nellään pienryhmissä eli jokaiselle löytyy 
oma tasoryhmä. Mukaan toivotetaan niin 
vasta-alkajat kuin ranskaa jo pidempäänkin 
lukeneet. Tämän paketin avulla on vasta-
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alkajankin helppo matkailla Ranskassa. 
Mukana on runsaasti matkailuinfoa Rans-
kan maakunnista sekä tapakulttuuria. Oppi-
materiaalina opettajan valmistama aineisto. 
Bienvenue! Tervetuloa mukaan! 
Lyhytkurssi keväällä 2020. Kurssipäivät il-
moitetaan myöhemmin.

ESPANJA

Espanjan jatko (52 h) 120700
to 17.30-19.00  12.9.-5.12.
Yhteiskoulun lukio 9.1.-16.4.
Maria Begona Merino Rodriquez
Kurssimaksu 70,00 €
Kurssilla harjoitellaan puhumaan ja ymmär-
tämään espanjaa rennossa ja kiireettömässä 
ilmapiirissä. Tavallisten arkipäivän tilantei-
den keskusteluaiheiden ohessa tutustumme 
espanjalaiseen kulttuuriin ja kertaamme 
kielioppia. Opettaja on espanjalainen, mutta 
puhuu suomea.

ITALIA 

Uusi!
Italian kieliopin kertaus (52 h) 120800 
ma 18.45-20.15  9.9.-2.12.
Yhteiskoulun lukio 13.1.-27.4.
Kaija Rekola-Salo
Kurssimaksu 75,00 € sis. materiaalit
Kurssilla kertaamme oppikirjasta Bella 
vista I sekä oppikirjan Bella vista II kuu-
dessa ensimmäisessä kappaleessa opetet-
tavat kielioppiasiat. Tunneilla käymme 
kielioppiasiat yhdessä läpi ja teemme 
runsaasti harjoituksia. Oppimateriaalina 
monisteet.

Avanti, avanti! jatkokurssi (52 h) 
120801   
ma 17.00-18.30  9.9.-2.12.
Yhteiskoulun lukio 13.1.-27.4.
Kaija Rekola-Salo
Kurssimaksu 70,00 €  
Laajennamme edelleen italian kielen tai-
tojamme kirjan Bella vista II parissa. Ai-
hepiireinä syksyllä ovat mm. lääkärissä 
käynti ja terveyden hoito sekä luonteen 
kuvaileminen. Keväällä harjoittelemme 
kuvailemaan ulkonäköä ja kertomaan 
varkauden kohteeksi joutumisesta. Kieli-
opista opiskelemme edelleen käskymuo-
tojen ja pronominien keskinäistä järjes-
tystä lauseessa. Uutena asiana opimme 
mm. futuurin sekä yhdistetyt pronominit: 
datiivi + objekti. Kurssi sopii italiaa 5 – 6 
vuotta opistossa opiskelleille tai vastaavat 
tiedot omaaville.

Ilmoittautuminen 
kursseille alkaa 

perjantaina 16.8.2019 
klo 8.30
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RUOANVALMISTUS

Ranskalainen ruokakurssi (10 h) 
810200               
la 10.00-18.00  19.1.
Yhteiskoulu
Jaakko Laaksonen
Kurssimaksu 25,00 €  
Tule viettämään ranskalaishenkistä päi-
vää. Aloitamme klo 10.00 ranskalaisella 
aamiaisella (maitokahvia, patonkia ja 
voisarvia). Päivän aikana valmistamme 
ranskalaisen aterian (alkuruoka, pää-
ruoka, jälkiruoka). Ruokailemme, kes-
kustelemme ranskalaisuudesta ja maan 
ruokakulttuurista. Kenenkään ei tarvitse 
olla huippukokki. Laskutettavan kurs-
simaksun lisäksi osallistujat maksavat 
ruoka-ainemaksun (noin 20 euroa), joka 
kerätään päivän aikana. Huom. kurssi on 
suomenkielinen! 

Yrttikurssi: Villiruokakurssi: 
Älä vihaa rikkaruohoja, syö ne (24 h) 
810201
pe 17.00-20.00  24.4. -16.5. 
la 11.00-15.00                 
Outi Karttunen             
Yhteiskoulu
Kurssimaksu 40,00 €
Kurssilla tutustutaan kotipihan tuttui-
hin ”rikkaruohoihin” ja niiden käyttöön 
ruokana ja rohtona: mm. voikukka, vuo-
henputki, poimulehti, mesiangervo, sian-
kärsämö ja nokkonen. Niistä löytyy hyvä 
ruoka-aitta ja kotiapteekki koko kesäksi. 
Kurssilla tehdään joka päivä jotain pientä 
syötävää siitä mitä ollaan yhdessä luon-
nosta kerätty. Kun yrtit kerätään yhdessä, 
oppii ne tunnistamaan varmasti. Kurssilla 

puhutaan myös yrttien viljelystä sekä teh-
dään tutustumisretki Frantsilan yrttitilalle 
myöhemmin kesällä. Syksyllä 2020 on 
tarjolla villiruokien säilöntäpäivä, jolloin 
valmistetaan herkkuja sienistä ja marjois-
ta sekä oman puutarhan sadosta (=hillo-
ja, pestoa ja pikkelsejä). Tälle kurssille 
on erillinen kurssimaksu sekä pieni lisä-
maksu tarvikkeista. Säilöntäpäivään sekä 
kesäretkeen voivat osallistua myös muut 
kuin kevätkurssille osallistuneet eli ystä-
vän voi ottaa mukaan tutustumaan villi-
ruokien maailmaan. 
Kurssilla otetaan huomioon ruokavaliot 
eli tarvittaessa on tarjolla myös täysin ve-
gaaninen ja gluteeniton ruokavalio.
Kokoontumiset 24.-25.4., 8.-9.5., 15.-
16.5. Ilmoittautuminen 17.4. mennessä.

TIETOTEKNIIKKA

Uusi!
Android puhelimen perustoiminnot 
(6 h) 349800

ti 17.00-19.15  10.9. ja 17.9.
Yhteiskoulu
Raili Haapala
Kurssimaksu 25,00 €
Kurssi sopii aloittelijoille omien puheli-
mien käytön opetteluun. Asetukset, puhe-
lutoiminnot, viestit, kamera, netin käyttö, 
sovellukset ja sovelluskaupat. Ilmoittautu-
minen 3.9. mennessä. 
Opintoseteliavustuksella tuettu kurssi, 
ks. lisätiedot sivulta 7.
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Tietokoneen käytön perusteet (15 h) 
349801
to 17.00-19.15  12.9.-10.10.
Yhteiskoulu
Raili Haapala
Kurssimaksu 45,00 €
Tutustutaan tietokoneeseen alusta lähti-
en: näppäimistö, tietokoneen ohjelmat, 
kirjoittaminen, Internet palvelut ja sähkö-
posti. Kurssi sopii aloitteleville tai asioita 
kertaaville tietokoneen käyttäjille. Etene-
mme rauhalliseen tahtiin. Voit ottaa ha-
lutessasi oman kannettavan tietokoneen 
mukaan. Ilmoittautuminen 5.9. mennessä.

KUVATAIDE JA MUOTOILU

Keramiikka 1 (78 h) 110300
ke 15.45-18.00  11.9.-4.12.
Vanha Poppeli  8.1.-15.4. 
Leena Järvinen
Kurssimaksu 84,00 € 

Keramiikka 2 (78 h) 110302
ke 18.15-20.30  11.9.-4.12.
Vanha Poppeli  8.1.-15.4. 
Leena Järvinen
Kurssimaksu 84,00 €
Molemmat kurssit sopivat aloittelijoil-
le tai keramiikkaa harrastaneille. Val-
mistamme käsin rakennustekniikoilla ja 
apumuoteilla käyttö- ja koriste-esineitä. 
Materiaalit voi ostaa opettajalta. Kurssi-
maksu ei sisällä materiaaleja. Kurssilai-
silta laskutetaan polttomaksu 30€/luku-
vuosi. Ilmoittautuminen 4.9. mennessä. 

Uusi!
Akvarellimaalausta aloittelijoille (20 
h) 110306 
la-su 10.00-14.00
Vanha Poppeli    5.-6.10. ja 12.-13.10.
Leena Järvinen
Kurssimaksu 30,00 €
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja jo 
akvarellimaalaukseen perehtyneille. Tu-
tustumme akvarellimateriaaleihin sekä 
akvarellitekniikan perusteisiin, som-
mittelu- ja värioppiin. Ihmettelemme 
akvarellin mahdollisuuksia, akvarellin 
kokeilevia ja leikkimielisiä tekniikoita. 
Ilmoittautuminen 29.9. mennessä.

Iloiset taiteilijat (52 h) 110307
ma 17.00-18.30  9.9.-2.12.
Kamraatinkulma  13.1.-27.4. 
Kirsti Järvensivu
Kurssimaksu 105,00 €  
Jokaisessa meissä asuu pieni tai suuri 
taiteentekijä. Ennakkoluulotonta taiteen 
tekemistä maalaten, piirtäen, muovaillen 
ja näyttelyihin osallistuen. Kurssimaksu 
sisältää materiaalit. Ryhmä on suunnattu 
Kamraatinkulman asiakkaille.

Ilmoittautuminen 
kursseille alkaa 

perjantaina 16.8.2019 
klo 8.30
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Akryyli- ja öljyvärimaalaus / päivä-
ryhmä (78 h) 110304
to 13.15-15.30  12.9.-5.12.
Vanha Poppeli  9.1.-16.4. 
Leena Järvinen
Kurssimaksu 84,00 €   
Tervetuloa värien ja muotojen pariin. 
Tutustumme kurssilla maalaustaiteen pe-
rusteisiin ja teknisiin menetelmiin. Aloi-
tamme asetelmamaalauksella perinteises-
ti valoja, varjoja ja värien lämpöarvoja 
tutkimalla. Tarkastelemme myös syksyn 
aikana työskentelyn ohessa kuvataiteen 
eri aikakausia sekä tunnettuja taiteilijoita 
ja heidän teoksiaan. Opetus toteutuu yksi-
löllistä ilmaisua tukien ja ryhmän toiveita 
huomioiden. Kurssi soveltuu myös vasta-
alkajille. Omat tarvikkeet mukaan. Kurs-
simaksu ei sisällä materiaaleja. 

Akryyli- ja öljyvärimaalaus / iltaryhmä  
(78 h) 110305    
to 17.30-19.45  12.9.-5.12.
Vanha Poppeli  9.1.-16.4. 
Leena Järvinen
Kurssimaksu 84,00 €   
Tervetuloa värien ja muotojen pariin. 
Tutustumme kurssilla maalaustaiteen pe-
rusteisiin ja teknisiin menetelmiin. Aloi-
tamme asetelmamaalauksella perinteises-
ti valoja, varjoja ja värien lämpöarvoja 
tutkimalla. Tarkastelemme myös syksyn 
aikana työskentelyn ohessa kuvataiteen 
eri aikakausia sekä tunnettuja taiteilijoita 
ja heidän teoksiaan. Opetus toteutuu yksi-
löllistä ilmaisua tukien ja ryhmän toiveita 
huomioiden. Kurssi soveltuu myös vasta-
alkajille. Omat tarvikkeet mukaan. Kurs-
simaksu ei sisällä materiaaleja. 

Uusi!
Elävän mallin piirustus (24 h) 110310 
la 10.00-13.00  21.9.-30.11.
Oma Tupa
Sirpa Ristamäki
Kurssimaksu 40,00 €
Elävän mallin piirustuksen peruskurssi. 
Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja. Ota 
mukaasi litoposteripaperia, hiilikumi/sää-
miskä sekä taidehiiltä. Ilmoittautuminen 
16.9. mennessä. Opintoseteliavustuksel-
la tuettu kurssi, ks. lisätiedot sivulta 7.

Uusi!
Piirustuksen perusteet (20 h) 110303
la-su 10.00-14.00  21.-22.9.
Vanha Poppeli
Leena Järvinen
Kurssimaksu 30,00 €
Kurssilla tutustutaan piirustuksen perus-
teisiin: lyijykynän ja hiilen käyttöön, ope-
tellaan muodon mittasuhteita, valoja ja 
varjoja.  Keskitytään harjoituksin kunkin 
välineen teknisiin ominaisuuksiin sekä 
piirretään esine- ja muotokuvia. Kurs-
si sopii aloittelijoille sekä aikaisemmin 
piirtäneille. Opettajalta voi ostaa hiilipii-
rustustarvikkeet. Ilmoittautuminen 16.9. 
mennessä. Opintoseteliavustuksella tu-
ettu kurssi, ks. lisätiedot sivulta 7.

Uusi!
Kuvanveisto (75 h) 110308
Oma Tupa  14.9.-7.12.
Sirpa Ristamäki  11.1.-18.4.
         joka toinen viikko
Kurssimaksu 100,00 €
Kuvanveistoa eri tekniikoin omasta osaa-
mistasosta lähtien. Voit toteuttaa betoniveis-
toksen omaan pihaan, tehdä kipsireliefin tai 
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veistoksen sisätiloihin, hitsata romusta ym., 
muita materiaaleja paperi, puu, pronssi ja 
alumiini. Opettelemme muovailua, kipsi-
muotin tekoa ja valamista eri materiaalei-
hin. Kurssimaksu ei sisällä materiaalimak-
suja. 

KÄDEN TAIDOT

Kankaankudonta (104 h) 110400
ti 17.00-20.00  10.9.-3.12.
Vanha Poppeli  7.1. -14.4.
Kurssimaksu 87,00 € 
Opitaan tuntemaan materiaalit, sidosten 
erityispiirteet, luomaan loimi ja rakenta-
maan kangas ohjeen mukaan sekä kuto-
maan että viimeistelemään ja hoitamaan. 
Kankaat kudotaan yhteisloimissa ja ra-
kennetaan ryhmätyönä. Osallistuminen 
vaatii itsenäistä työskentelyä myös ko-
koontumiskertojen ulkopuolella. Ryhmä 
on tarkoitettu kaikille kankaankudonnasta 
kiinnostuneille. Tervetuloa myös uudet 
harrastajat. Ilmoittautuminen 6.9. mennes-
sä.

Kansallispukukurssi (60 h) 110411
pe 17.30-20.30  20.9.-16.11.
la 10.00-15.00  17.1.-28.3.
Valkean ruusun koulu
Elise Turppa
Kurssimaksu 84,00 €
Kurssilla voi valmistaa tai korjata kansal-
lispukuja ja niiden osia; paitoja, hameita, 
liivejä, taskuja jne. perinteisiä valmistus-
tapoja noudattaen. Tarkempi kurssisisäl-
tö sovitaan ensimmäisellä kerralla. Ota 
mukaan kaavapaperia, ompelu- ja muis-
tiinpanovälineet. Kokoonnumme syksyl-

lä 20.-21.9., 11.-12.10. ja 15.-16.11. ja 
keväällä 17.-18.1., 14.-15.2. ja 27.-28.3. 
Ilmoittautuminen 13.9. mennessä.

Kahvipussilumous syksy (28 h) 110409
pe 17.00-20.00  6.9.-29.11.
Valkean ruusun koulu,  joka toinen viikko
Leila Lepistö        
Kurssimaksu 40,00 €  
Kasseja, koreja, puukoreja, pannunalu-
sia, tarjottimia, joutsenia, kaitaliinoja 
jne. Malleja ompelukoneella tai ilman, 
perinteisesti tai nykypäivän mukaisesti. 
Uutuutena kolmikulmapunonta. Opetta-
jalla runsaasti omia malleja ja tekniikoita, 
joissa kuviot kohdistettuina. Ilmoittautu-
minen 30.8. mennessä.

Kahvipussilumous kevät (28 h) 110413
pe 17.00-20.00  17.1.-17.4.
Valkean ruusun koulu  joka toinen viikko
Leila Lepistö         
Kurssimaksu 40,00 €
Kasseja, koreja, puukoreja, pannunalu-
sia, tarjottimia, joutsenia, kaitaliinoja 
jne. Malleja ompelukoneella tai ilman, 
perinteisesti tai nykypäivän mukaisesti. 
Uutuutena kolmikulmapunonta. Opetta-
jalla runsaasti omia malleja ja tekniikoita, 
joissa kuviot kohdistettuina. Ilmoittautu-
minen 10.1. mennessä.

Uusi!
Hartsikurssi (20 h) 110405
pe 17.00-20.00  20.-22.3.
la-su 10.00-16.30          
Vanha Poppeli  
Anne Siltanen
Kurssimaksu 30,00 €
Lasimainen kaunis hartsi inspiroi kokei-
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lemaan ja luomaan persoonallisia koruja. 
Teemme koruja muotteihin ja korupohjiin 
valamalla. Voit valaa töihin pieniä esineitä 
esim. kuivakukkia, metalliriipuksia, hel-
miä tai nappeja, pieniä kuvia, pitsiä yms. 
Hartsiin voidaan sekoittaa myös erilaisia 
värejä. Voit ottaa mukaan esim. silikoni-
muotteja, jääpalamuotteja ja korupohjiin 
sekä hartsiin upotettavia koristeita. Opet-
taja tuo mukanaan hartsin sekä lainattavia 
muotteja ja joitakin korupohjia. Tarvik-
keiden hinta 15-20 euroa käytön mukaan. 
Ilmoittautuminen 12.3. mennessä.

Posliininmaalaus (78 h) 110412
ti 18.00-20.15  10.9.-3.12.
Yhteiskoulun lukio 7.1.-14.4.
Varpu Jokinen
Kurssimaksu 84,00 €   
Posliininmaalausta kaikenikäisille uusilla 
ja perinteisillä tekniikoilla. Tule ja koe 
luomisen iloa maalaamalla itsellesi tai 
lahjaksi jotakin uutta. 

TANSSI 

Itämainen tanssi (56 h) 110500
to 18.00-19.45  12.9.-28.11.
Oma Tupa  16.1.-16.4.
Katja-Marika Mäkinen
Kurssimaksu 70,00 €   
Notkeutta, lihaskuntoa, luovuutta ja es-
teettisyyttä sekä kunnon kohotusta luvas-
sa tämän tanssimuodon tunneilla. Kurssi 
soveltuu parhaiten jo itämaista tanssia tai 
muuta tanssia tanssineille, uudet tanssi-
jat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan 
lämminhenkiseen porukkaamme! Oma 
alusta mukaan.

Uusi!
#vaihtoaskelkansalaistaidoksi (16 h) 
110502 
ke 18.00-19.15  11.9.-20.11. 
Oma Tupa
Esa Hopsu
Kurssimaksu 30,00 €
Kävelytanssikurssin 3. kaudella tulee mu-
kaan uusia mausteita, kun ohjelmaan otetaan 
vaihtoaskel! Yhdistämällä vaihtoaskeleen 
ja kävelyn sujuu tanssi kuin tanssi. Näillä 
kahdella ”askelkuviolla” harjoittelemme 
useimmat lavatanssit tangosta ja salsaan! Ai-
kaisempaa tanssikokemusta ei tarvita. Koska 
sisältöä on lisätty, yhden tanssikerran pituus 
on 75 min. Kurssilla opetellaan myös välipa-
loina ns. yhteistansseja.

Zumba (35 h)  110501
ke 19.00-20.00  18.9.-11.12.
Liikuntahalli  8.1.-15.4.
Virpi Mäkelä
Kurssimaksu 55,00 €
Zumba vie mukanaan monipuolisilla ryt-
meillään, positiivisuudellaan ja energial-
laan ja sen keinuvat tanssiliikkeet antavat 
kunnon kyytiä koko vartalolle ja saavat 
varmasti hien pintaan.

LIIKUNTA

Jännitä-rentouta-venytä, kuntopiiri 
ikääntyneille (26) 830116
ma 18.00-18.45  9.9.-2.12.
Liikuntahalli  13.1.-27.4. 
Huom! Paikka muuttunut!
Antti Mäkelä
Kurssimaksu 55,00 €
Yleiskuntoa kehittävää ja ylläpitävää lii-
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kuntaa. Keskitytään liikkuvuuden ja li-
haskunnon parantamiseen. 

Kamraatinkulman liikuntaryhmä 
(35 h) 830104
pe 10.00-10.45  6.9.-13.12.
Kamraatinkulma  10.1.-24.4.
Antti Mäkelä
Kurssimaksu 55,00 €
Kamraatinkulman asiakkaille suunnattu 
liikuntaryhmä.

Uusi!
Stepmuokkaus (16 h)  830103    
ma 17.00-18.00  9.9.-2.12.
Huoltamo gym (K-Marketin vieressä)
Mira Rantanen
Kurssimaksu 30,00 €
Askellusta steplaudalla sekä lihaskuntoa 
oman kehon painolla tavoitteena kehittää 
ja ylläpitää kuntoa ja lihaskestävyyttä. 
Tunti sopii kaikille ikään, kokoon ja läh-
tökuntoon katsomatta. 

Uusi!
Lavatanssijumppa (26 h) 830105 
ti 17.30-18.15  10.9.-3.12. 
Tutta Westerlund  7.1.-14.4.
Huoltamo gym  (K-Marketin vieressä)
Kurssimaksu 60,00 €
Lavatanssijumppa on helppo ja hauska 
tunti, jossa kukaan ei jää seinäruusuksi. 
Tunti koostuu tutuista lavatanssilajeista, 
perusjumppaliikkeitä hillitysti mukaan 
sekoittaen. Halutessasi saat tunnilla hy-
vän hien pintaan, mutta voit myös ”kävel-
lä” tunnin läpi.

Zumba (35 h) 110501
ke 19.00-20.00  18.9.-11.12.
Liikuntahalli  8.1.-15.4.
Virpi Mäkelä
Kurssimaksu 55,00 €
Zumba vie mukanaan monipuolisilla ryt-
meillään, positiivisuudellaan ja energial-
laan ja sen keinuvat tanssiliikkeet antavat 
kunnon kyytiä koko vartalolle ja saavat 
varmasti hien pintaan.

Hyvän olon muokkaus (35 h) 830100
ke 18.00-19.00  18.9.-11.12.
Liikuntahalli   8.1.-15.4. 
Virpi Mäkelä
Kurssimaksu 55,00 €  
Tunti sisältää hauskoja tasapainoharjoi-
tuksia, pieniä ketteryysharjoituksia ja 
monipuolisia lihaskuntoliikkeitä oman 
kehon painoa ja erilaisia välineitä apuna 
käyttäen. Tunti sopii kaikille ikään, ko-
koon ja lähtökuntoon katsomatta. Onnis-
tumisen iloa joka viikko! Tuntiin kuuluu 
alkuverryttely ja loppuvenyttelyt.

Senioreiden venyttely ja rentoutus 
(35 h) 830102
ke 12.00-13.00  11.9.-4.12.
Antti Mäkelä  8.1.-15.4.
Huoltamo gym  (K-Marketin vieressä)
Huom! Paikka muuttunut!
Kurssimaksu 60,00 €
Huolletaan kehoa rauhallisin ja rentoutta-
vin liikkein. Tunnilla tehdään liikkuvuus-
liikkeitä sekä paljon monipuolisia veny-
tyksiä. Tunnin lopuksi rentoutustuokio. 
Oma alusta mukaan.
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Jooga (Hatha-jooga) (52 h) 830123
ma 18.00-19.30  9.9.-2.12.
Jaana Lammi   13.1.-27.4.
Huoltamo gym (K-Marketin vieressä)
Kurssimaksu 75,00 € 
Hatha-jooga on rentouttavaa, venyttävää 
ja kehoa palauttavaa. Jooga hoitaa koko-
naisvaltaisesti tuki- ja liikuntaelimistöä 
ja edesauttaa selän ja niskahartian lihas-
huoltoa sekä venyvyyttä. Varaa mukaan 
oma alusta ja joustava, lämmin vaatetus. 
Ryhmä sopii aloittelijoille sekä aiemmin 
joogaa harrastaneille. Ryhmään mahtuu 
25 osallistujaa. Huom! Toinen jooga ryh-
mä on torstaisin.

Jooga (Hatha-jooga) (52 h) 830122         
to 18.00-19.30  12.9.-5.12.
Jaana Lammi  9.1.-16.4.
Huoltamo gym  (K-Marketin vieressä)
Kurssimaksu 75,00 € 
Hatha-jooga on rentouttavaa, venyttävää 
ja kehoa palauttavaa. Jooga hoitaa koko-
naisvaltaisesti tuki- ja liikuntaelimistöä 
ja edesauttaa selän ja niskahartian lihas-
huoltoa sekä venyvyyttä. Varaa mukaan 
oma alusta ja joustava, lämmin vaatetus. 
Ryhmä sopii aloittelijoille sekä aiemmin 
joogaa harrastaneille. Ryhmään mahtuu 
25 osallistujaa. Huom! Toinen jooga ryh-
mä on maanantaisin.

MUSIIKKI 

Aikuisten puhallinorkesteri (26 h) 
110107
ma 19.15-20.15  9.9.-2.12.
Valkean ruusun koulu 13.1.-27.4.
Jorma Rajala                  
Kurssimaksu 55,00 €        
Tervetuloa aikuisten puhallinorkesteriin! 
Aikaisempaa soittokokemusta ei tarvita. 

Ikaalisten Mieslaulajat (104 h) 110110
ti 18.00-21.00  17.9.-10.12.
Riitta Peurala  7.1.-14.4.
Seurakuntakeskus
Kurssimaksu 87,00 €
Uudempaa ja perinteistä yksi- ja neljä-
äänistä säestyksellistä ja a capella mies-
kuorolaulua ja kvartettitoimintaa, sävel-
tapailua, äänenmuodostusta, koreografian 
opettelua ja esiintymisiä. Tervetuloa myös 
uudet laulutaitoiset miehet veljelliseen 
joukkoomme, ei koelaulua! 

Kamarikuoro Cantando (69 h)  110108
ma 18.30-20.30  9.9.-2.12.
Valkean ruusun koulu 13.1.-27.4.
Senja Wallin
Kurssimaksu 84,00 €
Kamarikuoro on sekakuoro, joka laulaa 
monipuolista ja moniäänistä kuoro-ohjel-
mistoa. Mukaan mahtuu uusia laulajia.

Viihdekuoro Sata-Häme (78 h) 110101
ti 18.45-21.00  10.9.-3.12.
Valkean ruusun koulu 7.1.-14.4.
Markku Huhtala  
Kurssimaksu 84,00 € 
Iskelmä- ja viihdemusiikkia, jonkin ver-
ran kansanlauluja meiltä ja muualta 3-ää-
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nisinä sovituksina. Äänenmuodostusta ja 
esiintymisiä. Perinteikäs ikaalilainen se-
kakuoro, jossa kaikenikäiset voivat kokea 
laulamisen iloa. Tervetuloa myös uudet 
laulajat mukaan, ei pääsykoetta, mutta 
aktiivinen sitoutuminen omien stemmo-
jen kotona harjoitteluun toivottavaa.

Reverberations kuoro (52 h) 110105     
ke 17.00-18.30  11.9.-4.12.
Valkean ruusun koulu 8.1.-15.4.
Senja Wallin
Kurssimaksu 70,00 €
alle 16-vuotiaat 55,00 €
Musikaalimusiikkiin ohjelmistossaan 
painottuva lauluryhmä. Lauluryhmässä 
harjoitellaan yksi- ja moniäänisesti laulu-
ja. Harjoitellaan myös koreografioita eli 
liikutaan lavalla samalla kun lauletaan. 
Ryhmään on koelaulu.

Ikaalisten Viulupelimannit 110100 (52 h)
to 18.00-19.30  12.9.-5.12.
Valkean ruusun koulu   9.1.-16.4.
Aino Ojakoski-Mattila  
Kurssimaksu 70,00 €
Tutustumista vanhaan ja uuteen suo-
malaiseen kansanmusiikkiin sekä mm. 
balkanilaiseen kansanmusiikkiin. Yh-
teistyötä mm. paikallisten kuorojen ja 
seurakunnan kanssa. 

Uusi!
Viulunsoitto 110111 
Aino Ojakoski-Mattila
Valkean ruusun koulu
Lukuvuoden kurssimaksut
300,00 € / 30 min. viikko
240,00 € / 20 min. viikko
Aloita uusi harrastus tai jatka vanhaa! 

Tarjolla on viulunsoiton opetusta ammat-
titaidolla ja soiton iloa vaalien, ihan kai-
kenikäisille. Voit valita viikoittaisen hen-
kilökohtaisen tunnin kestoksi 20 tai 30 
minuuttia. Viulun hankinnassa opastetaan 
tarvittaessa ja pienempiä viuluja on mah-
dollista myös vuokrata. Lisätietoja saa opet-
tajalta. Opetus alkaa viikolla 37. Soittoajat 
sovitaan opettajan kanssa. Ilmoittautumi-
nen 6.9. mennessä. 

Harmonikansoitto 110103
Kaisa Kujanpää
Lukuvuoden kurssimaksut
300,00 € / 30 min. viikko
240,00 € / 20 min. viikko
Harmonikansoiton yksityisopetusta sekä 
aloitteleville että kokeneemmille harras-
tajille 20 min tai 30 min/viikko. Opetus 
suunnitellaan omien tavoitteiden mukaan. 
Opetus alkaa viikolla 37. Soittoajat sovi-
taan opettajan kanssa. Ilmoittautuminen 
6.9. mennessä. 

Pianonsoitto / vapaa säestys 110102
Valkean ruusun koulu 
Johanna Eränen  
Lukuvuoden kurssimaksut:
300,00 € / 30 min. viikko
240,00 € / 20 min. viikko
Pianonsoiton tai vapaan säestyksen yk-
sityisopetusta 20 min tai 30 min/viikko. 
Opetus suunnitellaan omien tavoitteiden 
mukaan. Soittoajat sovitaan opettajan 
kanssa. Tervetuloa oppimaan pianolla 
klassista musiikkia ja viihdemusiikkia. 
Ilmoittautuminen 6.9. mennessä. Opetus 
alkaa viikolla 37.
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Klassinen yksinlaulu 110109  
Valkean ruusun koulu
Ulla Törmä
Lukuvuoden kurssimaksut:
300,00 € / 30 min. viikko
240,00 € / 20 min. viikko
Klassista yksinlaulua 20 min tai 30 min/
viikko. Opetus suunnitellaan omien ta-
voitteiden mukaan. Laulutunneilla har-
joitellaan äänenmuodostusta, klassista 
laulua ja hengitystekniikkaa. Soittoajat 
sovitaan opettajan kanssa. Ilmoittautumi-
nen 6.9. mennessä. Opetus alkaa viikolla 
37.

Kevyen musiikin yksinlaulu 110106
Valkean ruusun koulu
Senja Wallin
Lukuvuoden kurssimaksut:
300,00 € / 30 min. viikko
240,00 € / 20 min. viikko
Kevyen musiikin yksinlaulua 20 min tai 
30 min/viikko. Opetus suunnitellaan omi-
en tavoitteiden mukaan. Laulutunneilla 
harjoitellaan äänenmuodostusta ja kevy-
en musiikin laulua eri tyylilajeissa omi-
en toiveiden mukaan. Soittoajat sovitaan 
opettajan kanssa. Ilmoittautuminen 6.9. 
mennessä. Opetus alkaa viikolla 37.

KOVELAHTI

Uusi!
Tietokoneen ja älypuhelimen perus-
käyttö (18 h) 349802
pe 17.00-18.30  25.10.-29.11.
Nousula
Raili Haapala
Kurssimaksu 45,00 €

Oman laitteen ominaisuudet, Internet ja 
asiointi eri palveluissa tietokoneella tai 
puhelimella/tabletilla. Kurssin aiheet rää-
tälöidään kurssilaisten toiveiden mukaan. 
Ota oma kannettava tietokone, puhelin tai 
tabletti mukaan. Ilmoittautuminen 18.10. 
mennessä. Opintoseteliavustuksella tu-
ettu kurssi, ks. lisätiedot sivulta 7.

Puutyö/entisöinti (104 h) 110415
ma 18.00-21.00  9.9.-2.12.
Kovelahden verstas 13.1.-27.4.
Ohjaaja avoinna
Kurssimaksu 87,00 €
Kurssilla entisöidään ja pintakäsitellään 
omia vanhoja huonekaluja. Voit myöskin 
tehdä muita puutöitä. Kurssilaiset hankki-
vat tarvitsemansa materiaalit itse. Kurssi 
sopii vasta-alkajille sekä aikaisemmin en-
tisöintiä ja puutöitä harrastaneille. Ilmoit-
tautuminen 2.9. mennessä.

Yhteislaulu (39 h) 110104      
pe 12.00-14.00  13.9.-13.12.  
Kovelahden OP  10.1.-17.4. 
Seppo Sjöman         joka toinen viikko
Kurssimaksu 55,00 €
Yhteislaulua teemoilla. Tervetuloa kaikki 
mukaan!

Kimppajumppa (26 h) 830113
ke 18.00-19.00  10.9.-3.12.
Nousula   8.1.-14.4.
Petra Välimäki
Kurssimaksu 55,00 €
Kuntoa kohottavaa ja hyvää oloa vahvis-
tavaa liikuntaa naisille ja miehille. Moni-
puolista kuntoilua kohti parempaa liikku-
vuutta ja lihaskuntoa.
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LUHALAHTI

Entisöinti ja puutyöt (78 h) 110410
ma 17.00-20.00  9.9.-2.12.
Matti Lahtisen vertas 13.1.-27.4.
Sirpa Salminen
Kurssimaksu 87,00 €  
Kurssilla entisöidään ja pintakäsitellään 
omia vanhoja huonekaluja, myös pie-
nimuotoista verhoilua (ei sohvia). Voit 
tehdä myös muita puutöitä. Kurssilaiset 
hankkivat tarvitsemansa materiaalit itse. 
Kurssi sopii vasta-alkajille sekä aikai-
semmin entisöintiä ja puutöitä harrasta-
neille. Ilmoittautuminen 1.9. mennessä. 

Kimppajumppa (34 h) 830111
ke 18.00-19.00  11.9.-4.12.
Luhalahden koulu  8.1.-15.4.
Petra Välimäki
Kurssimaksu 55,00 €
Kuntoa kohottavaa ja hyvää oloa vahvis-
tavaa liikuntaa naisille ja miehille. Moni-
puolista kuntoilua kohti parempaa liikku-
vuutta ja lihaskuntoa.

MANSONIEMI 

Kimppajumppa (26 h) 830110
ti 19.00-19.45  10.9.-3.12.
Mansoniemen koulu 7.1.-14.4.
Antti Mäkelä 
Kurssimaksu 55,00 € 
Harjoittelemme ja käymme läpi monipuo-
lisesti eri lihasryhmät paikka- ja kiertohar-
joittelun ja joogan avulla (myös venyttelyt 
ja liikkuvuusharjoitukset). Jumppaamme 
hyvässä hengessä ja hiessä! Jokainen tekee 
oman kuntotasonsa mukaan.

Kankaankudonta ja käden taidot 
(39 h) 110404
to 18.30-20.45  12.9.-28.11.
Mansoniemen koulu 9.1.-16.4.
Kurssimaksu 55,00 €   joka toinen viikko
Kurssilla opetellaan kankaankudonnan 
lomassa työstämään monenlaisia materi-
aaleja eri tekniikoin. Kankaat kudotaan 
yhteisloimissa ja rakennetaan ryhmätyö-
nä. Jokainen kutoja osallistuu kaikkiin 
kudontaan liittyviin työvaiheisiin kurssin 
kuluessa. Osallistuminen vaatii itsenäistä 
työskentelyä myös kokoontumiskerto-
jen ulkopuolella. Askartelut kurssilaisten 
toiveiden mukaan. Ilmoittautuminen 6.9. 
mennessä.

PUKARA

Hyvän olon jumppa (35 h) 830115
ti 18.00-19.00  11.9.-4.12.
Kylätalo Toimela   8.1.-15.4.
Heli Kauramäki
Kurssimaksu 55,00 €
Tunnit sisältävät monipuolisesti tanssil-
lista jumppaa, lihaskuntoa ja venyttelyä/
rentoutusta. Varaa mukaan alusta, rento 
vaatetus ja juomapullo.
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TEVANIEMI

Kimppajumppa (35 h) 830112
ke 19.30-20.30  10.9.-3.12.
Tevaniemen koulu 7.1.-14.4.
Petra Välimäki
Kurssimaksu 55,00 €
Kuntoa kohottavaa ja hyvää oloa vahvis-
tavaa liikuntaa naisille ja miehille. Moni-
puolista kuntoilua kohti parempaa liikku-
vuutta ja lihaskuntoa.

VAHO

Kankaankudonta ja käden taidot 
(39 h) 110402
to 14.00-16.15  12.9.-28.11.
Jaakko Hauturi  9.1.-16.4.
      joka toinen viikko
Kurssimaksu 55,00 €     
Opitaan tuntemaan materiaalit, sidosten 
erityispiirteet, luomaan loimi ja rakenta-
maan kangas ohjeen mukaan, kutomaan, 
viimeistelemään ja hoitamaan. Kankaat 
kudotaan yhteisloimissa ja rakennetaan 
ryhmätyönä. Jokainen kutoja osallistuu 
kaikkiin kudontaan liittyviin työvaihei-
siin kurssin kuluessa. Osallistuminen 
vaatii itsenäistä työskentelyä myös ko-
koontumiskertojen ulkopuolella. Ryhmä 
on tarkoitettu kaikille kankaankudonnas-
ta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen 6.9. 
mennessä. 

Ilmoittautuminen 
kursseille alkaa 

perjantaina 16.8.2019 
klo 8.30
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JÄMIJÄRVEN OHJELMA

MUSIIKKI

Yhteislauluillat (26 h) 110130
to 18.00-19.30  12.9.-12.12.
Keskuskoulu taideluokka 
Seppo Sjöman
Kurssimaksu 25,00 € 
Yhteislaulua teemoilla kahvitarjoilun 
kera. Tervetuloa kaikki mukaan! 
Kokoonnumme 12.9., 26.9., 10.10., 7.11., 
21.11. ja 12.12. Ei opetusta 24.10.

Lasten musiikkileikkikouluryhmät 
(26 h)
Pääskyn päiväkoti  11.9.-4.12. 
   8.1.-15.4.
Kurssimaksu 45,00 €/syksy, 
45,00 €/kevät
Anne Kasittula
Tuo lapsesi iloitsemaan ja nauttimaan 
musiikista. Laulamme, soitamme ja lii-
kumme musiikin tahdissa. Opimme uu-
sia loruja ja lauluja. Tutustumme myös 
erilaisiin rytmi- ja laattasoittimiin sekä 
opimme niiden soittotavat. Ryhmiin ote-
taan 12 lasta. 4-vuotiaat voivat ilmoittau-
tua kurssille 110141 tai 110142.

alle 1-2 -vuotiaat (lapsi+aikuinen 
ryhmä) 110140 
ke 16.30-17.15

3-4 –vuotiaat  110141
ke 17.15-18.00

4-6 –vuotiaat 110142 
ke 18.00-18.45

Klassinen yksinlaulu 110144
Tykköön kylätalo  9.9.-2.12.
Ulla Törmä
Kurssimaksu lukuvuodelta 
300€/30 min vko
240€/20 min vko
Klassista yksinlaulua 20 min tai 30 min/
viikko. Kurssi sopii aloittelijoille ja laulua 
pidempään harrastaneille. Opetus suunni-
tellaan yhdessä opiskelijan kanssa hänen 
tavoitteidensa mukaisesti. Laulutunti si-
sältää hengitys- ja rentoutustekniikoita 
sekä äänenkäytön opetusta. Lauluajat so-
vitaan opettajan kanssa. Ilmoittautuminen 
3.9. mennessä.

Uusi!
Ukulelen alkeiskurssi (18 h) 110146
ma 18.00-19.30  23.9.-25.11.
Keskuskoulu musiikkiluokka
Jari Hiltunen
Kurssimaksu 30,00 €
Tervetuloa tutustumaan iloiseen ja help-
poon ukulelen soittoon! Kurssilla opetel-
laan ukulelen alkeita, säestystä sekä ryh-
mässä soittamista. Ei ikärajoitusta, tule 
vaikka koko perheen voimin. Opettajalta 
tai koululta saa soittimen lainaksi, mah-
dollista tilata myös opettajan kautta oma 
soitin (n. 70-100 € mallista riippuen). Il-
moittautuminen 16.9. mennessä.
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Karaokea Tykköön kylätalolla (12 h)  
110147
ke 18.00-20.15   18.9.-27.11.
Tykköön kylätalo     joka toinen viikko
Ari Koivisto
Kurssimaksu 30,00 €
Tule mukaan laulamaan karaokea! Lau-
luja laidasta laitaan iskelmästä vanhaan 
tanssimusiikkiin opiskelijoiden toiveiden 
mukaan. Kurssilla opetellaan hengitys-
tekniikkaa ja äänenkäytön hallintaa ja 
äänenavausta sekä perehdytään tarkem-
min mikrofonin oikeaan käyttöön laulun 
aikana. Ilmoittautuminen 11.9. mennessä.

TIETOTEKNIIKKA 

Android puhelimen perustoiminnot 
(9 h) 349810
pe 17.00-19.15  27.9.-11.10.
Keskuskoulu atk-luokka
Raili Haapala
Kurssimaksu 25,00 €
Kurssi sopii aloittelijoille omien puhelimi-
en käytön opetteluun. Asetukset, puhelutoi-
minnot, viestit, kamera, netin käyttö, sovel-
lukset ja sovelluskaupat. Ilmoittautuminen 
20.9. mennessä. Opintoseteliavustuksella 
tuettu kurssi, ks. lisätiedot sivulta 7.

Tietokoneen käytön perusteet  (18 h) 
349811
to 17.00-19.15  31.10.-5.12.
Keskuskoulu atk-luokka 
Raili Haapala
Kurssimaksu 45,00 € 
Tutustutaan tietokoneeseen alusta lähtien: 
näppäimistö, tietokoneen ohjelmat, kirjoit-
taminen, Internetin palvelut ja sähköposti. 

Kurssi sopii aloitteleville tai asioita ker-
taaville tietokoneen käyttäjille. Etenemme 
rauhalliseen tahtiin. Voit ottaa halutessasi 
oman kannettavan tietokoneesi mukaan. 
Ilmoittautuminen 24.10. mennessä.

KUVATAITEET

Uusi!
Vapaan maalauksen viikonloppu 
(10 h) 110309
la-su 10.00-14.00  23.-24.11.
Keskuskoulu taideluokka
Leena Järvinen
Kurssimaksu 25,00 €
Tule maalaamaan viikonlopun ajaksi. 
Voit käyttää akvarelli- ja öljyvärejä, ak-
ryylimaalia jne. oman valintasi mukaan. 
Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin 
maalausta harrastaneille. Ilmoittautumi-
nen 15.11. mennessä.

KÄDEN TAIDOT 

Uusi!
Moninaista muotoilua kotiin ja 
puutarhaan 110440 (33 h)
ti 18.00-20.15  10.9.-3.12. 
Keskuskoulu taideluokka
Leena Järvinen
Kurssimaksu 45,00 €
Voit ideoida esineitä, koristeita ym. sisälle 
tai puutarhaan. Materiaaleissa löytyy valin-
nanvaraa eli voit käyttää esim. muotoilube-
tonia tai mosaiikkia, erilaisia kovikeaineita, 
tehdä risu- tai pajutöitä jne. Voit tehdä myös 
keramiikkatöitä. Opintoseteliavustuksella 
tuettu kurssi, ks. lisätiedot sivulta 7.
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Kankaankudonta Kirkonkylä (52 h) 
110430
to 18.00-21.00  19.9.-5.12.
Palvimäki  16.1.-23.4.
    joka toinen viikko
Kurssimaksu 70,00 €      
Opitaan tuntemaan materiaalit, sidosten eri-
tyispiirteet, luomaan loimi ja rakentamaan 
kangas ohjeen mukaan, kutomaan, viimeis-
telemään ja hoitamaan. Kankaat kudotaan 
yhteisloimissa ja rakennetaan ryhmätyö-
nä. Jokainen kutoja osallistuu kaikkiin 
kudontaan liittyviin työvaiheisiin kurssin 
kuluessa. Osallistuminen vaatii itsenäistä 
työskentelyä myös kokoontumiskertojen 
ulkopuolella. Ryhmä on tarkoitettu kaikille 
kankaankudonnasta kiinnostuneille. Ilmoit-
tautuminen 9.9. mennessä.

Kankaankudonta Suurimaa (24 h) 
110431  
to 17.30-19.00  12.9.-5.12.
   16.1.-16.4.
    joka toinen viikko
Suurimaan maamiesseurantalo  
Seija Salo
Kurssimaksu 50,00 €  
Tule ja valmista itsellesi käyttötekstiilejä: 
Mattoja, pöytäliinoja, huopia ym. kudon-
naisia. Ota mukaan malleja, jos sinulla on. 
Toteutamme uusia ideoita mahdollisuuksi-
en mukaan. Ryhmään mahtuu uusia opiske-
lijoita. Kokoontumiset syksyllä parittomilla 
viikoilla ja keväällä parillisilla viikoilla.

Uusi!
Käsityöpaja Suurimaa (18 h) 110432 
to 18.00-20.15  19.9.-28.11.
    joka toinen viikko
Suurimaan maamiesseurantalo 
Ulla Törmä 
Kurssimaksu 30,00 €
Kurssilla tehdään monenlaisia kädentai-
tojen töitä. Opettaja tuo ensimmäisellä 
kerralla malleja eri tekniikoilla tehdyistä 
tuotteista. Vaihtoehtoina mm. erilaisia 
huovutustöitä, juhlakengän tuunausta, 
helmitöitä, keijukaismobilen valmistusta, 
kankaanpainantaa (esim. uniikin tyynyn-
liinan teko) ym. Tule mukaan kokeile-
maan mitä mukavaa voit valmistaa itselle 
tai lahjaksi. Ilmoittautuminen 13.9. men-
nessä. Opintoseteliavustuksella tuettu 
kurssi, ks. lisätiedot sivulta 7.

Kahvipussitaiteilua ja klipsuilua (16 h) 
110435 
su 11.00-14.00  6.10.-27.10.
Keskuskoulu taideluokka
Leila Lepistö           
Kurssimaksu 30,00 €
Tervetuloa kahvipussitaiteilun ja klipsui-
lun maailmaan. Molemmissa on paljon 
uusia juttuja, jotka on helppo yhdistää 
toisiinsa. Kahvipusseilussa aihepunonta 
on monipuolinen tapa saada uutta ilmettä 
kahvipussitöihin. Klipsuilussa on monen-
laisia malleja. Kahvipussitaiteilu ja klip-
suilu ovat kätevä tapa kierrättää! Ilmoit-
tautuminen 27.9. mennessä.
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Puutyö ja entisöinti (75 h) 110466
ke 18.00-20.15  11.9.-4.12.
Keskuskoulu    15.1.-22.4.
teknisen työn luokat 
Erkki Keskisaari
Kurssimaksu 84,00 €  
Tule rohkeasti opettelemaan kädentaitoja, 
alkamaan tai jatkamaan hyvää, kehittävää 
harrastusta. Nyt kannattaa ottaa esim. en-
tisöitävä tuoli tai piironki mukaan ja kun-
nostaa siitä upea sisustuselementti. Voit 
tulla tekemään myös aivan uutta omien 
ideoiden pohjalta. 

RUOANVALMISTUS

Villiruokakurssin säilöntäpäivä (5 h) 
810210
la 11.00-15.30  14.9.
Keskuskoulu kotitalousluokka
Outi Karttunen
Kurssimaksu 15,00 €
Villiruokakurssin syksyisenä keittiöpäi-
vänä säilömme ja kokkailemme luon-
nontuotteista ja puutarhan antimista 
kaikenlaista herkkua. Myös uudet osallis-
tujat ovat tervetulleita eli vaikka et olisi 
osallistunut kevään kurssille, voit tulla 
mukaan säilöntäpäivään. Huomioimme 
gluteenittoman, laktoosittoman ja kasvis-
ruokavalion sekä muut allergiat. Muis-
tathan ilmoittaa ne etukäteen opettajalle, 
saat sähköpostiosoitteen ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Varaa mukaan materiaali-
maksu n. 5 € käteisenä. Ilmoittautuminen 
9.9. mennessä.

Villiruokakurssi: Älä vihaa rikka-
ruohoja, syö ne (24 h) 810211
ti ja to 17.00-20.00 21.4.-26.5.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Outi Karttunen
Kurssimaksu 40,00 €
Kurssilla tutustutaan kotipihan tuttuihin 
”rikkaruohoihin” ja niiden käyttöön ruoka-
na ja rohtona: mm. voikukka, vuohenputki, 
poimulehti, mesiangervo, siankärsämö ja 
nokkonen. Niistä löytyy hyvä ruoka-aitta 
ja kotiapteekki koko kesäksi. Kurssilla teh-
dään joka päivä jotain pientä syötävää siitä 
mitä ollaan yhdessä luonnosta kerätty. Kun 
yrtit kerätään yhdessä, oppii ne tunnista-
maan varmasti. Kurssilla puhutaan myös 
yrttien viljelystä sekä tehdään tutustumis-
retki Frantsilan yrttitilalle myöhemmin 
kesällä. Syksyllä on tarjolla villiruokien 
säilöntäpäivä, jolloin valmistetaan herkkuja 
sienistä ja marjoista sekä oman puutarhan 
sadosta. Tälle kurssille on erillinen kurssi-
maksu sekä pieni lisämaksu tarvikkeista. 
Säilöntäpäivään sekä kesäretkeen voivat 
osallistua myös muut kuin kevätkurssille 
osallistuneet eli ystävän voi ottaa mukaan 
tutustumaan villiruokien maailmaan. Kurs-
silla otetaan huomioon ruokavaliot eli tar-
vittaessa on tarjolla myös täysin vegaaninen 
ja gluteeniton ruokavalio. Kokoontumiset 
21.4., 28.4., 5.5., 7.5., 12.5., 14.5., 19.5., 
26.5. Ilmoittautuminen 14.4. mennessä.

TANSSI

KiddieJam 3-6 -vuotiaille (6 h) 830120 
ti 18.00-18.45  17.9.-26.11.
Keskuskoulu liikuntasali joka toinen viikko
Marjo Koivuniemi



31

Kurssimaksu 25,00 €
KiddieJam tarjoaa alle kouluikäisille lap-
sille kurkistuksen eri tanssilajien maail-
maan. KiddieJam-tanssitunnilla jammail-
laan lajinomaisesti luovuutta ja leikkiä 
unohtamatta ja pienet tanssijan alut saa-
vat opettajan valitsemia maistiaisia esim. 
show-, disco-, pari- ja kansantanssin pe-
rusteista ja kehittävät samalla tanssillisia 
perustaitojaan. Kokoontumiset parillisilla 
viikoilla.

KiddieJam 7-8 -vuotiaille (6 h) 830121
ti 18.00-18.45  10.9.-3.12.
joka toinen viikko
Keskuskoulu liikuntasali
Marjo Koivuniemi
Kurssimaksu 25,00 €
Samanlainen kuin kurssi 830120. 
Kokoontumiset parittomilla viikoilla.

LIIKUNTA

Miesten liikunta (35 h) 830124
ma 17.45-18.45  9.9.-2.12.
Keskuskoulu   13.1.-20.4.
liikuntasali 
Petra Välimäki
Kurssimaksu 55,00 €  
Monipuolista liikuntaa erikuntoisille mie-
hille. Tunti sisältää alkulämmittelyn ja 
tasapainoa, kehonhallintaa, lihasvoimaa, 
kestävyyttä ja nivelten liikkuvuutta pa-
rantavia harjoituksia. Lopuksi rauhalliset 
venytykset ja rentoutus. Sisäliikuntaken-
gät ja oma alusta mukaan.

Jooga (20 h) 830127
ma 19.00-20.30  9.9.-18.11.
Keskuskoulu liikuntasali
Minna Tervalahti
Kurssimaksu 35,00 €   
Joogaharjoitukset lisäävät kehon liikkuvuut-
ta, elinvoimaisuutta, keskittymistaitoa ja ky-
kyä rentoutua. Mukaan voi ottaa oman alus-
tan. Sopii kaikenikäisille, myös aloittelijoille. 

Varttuneen väen jumppa (35 h) 830130
ke 18.00-19.00   11.9.-4.12.
Keskuskoulu    15.1.-24.4.
liikuntasali 
Liisa Järvensivu
Kurssimaksu 55,00 €  
Monipuolista liikuntaa varttuneemmal-
le väelle. Alkulämmittelyä, lihaskunto-
osuus ja venyttelyä.

Kuntojumppa (35 h) 830131
ke 19.00-20.00  11.9. -4.12.
Keskuskoulu  15.1.-22.4.
liikuntasali
Marjo Koivuniemi
Kurssimaksu 55,00 €  
Jumppaamme musiikin tahtiin ensin läm-
mitellen ja sitten sykettä nostaen help-
pojen askelsarjojen mukaan. Lihaskun-
to-osuudessa käytetään välillä erilaisia 
välineitä (kuminauhoja, keppejä, palloja 
ym.). Lopuksi venytellään.

Kuntojumppaa Tykkööllä (33 h) 
830132
ti 19.30-20.30  17.9.-3.12.
Tykköön koulu  14.1.-21.4.
Marjo Koivuniemi
Kurssimaksu 55,00 €  
Samanlainen kuin kurssi 830131.
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IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
ILMOITTAUTUMISLOMAKE 2019-2020

TÄTÄ LOMAKETTA EI TÄYTETÄ, JOS OLET ILMOITTANUT SÄHKÖISESTI!

Kurssin nimi: ___________________________________________________
Nimi: _________________________________________________________
Henkilötunnus (ppkkvv-1234): _____________________________________
Lähiosoite:  ____________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka: ______________________________________
Puhelinnumero: _________________________________________________
Sähköposti:  ____________________________________________________

Alle 16-vuotiaan huoltajan tiedot
Nimi:  ________________________________________________________
Henkilötunnus (ppkkvv-1234): _____________________________________
Lähiosoite:  ____________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka: ______________________________________

Koulutustausta Pääasiallinen toiminta
  perusaste  työssäkäyvä
  toinen aste   työtön
  korkea-aste  opiskelija
  muu (peruskoulu-  eläkeläinen
  laiset, alle kouluikäiset)  muu (esim. lapset,
   kotiäiti, varusmies)

Ikaalinen passi    työttömien opintoseteli
Passi/opintoseteli näytettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut internetin kautta sähköisesti, tätä lomaketta ei täytetä.
Päiväys __________________ Allekirjoitus ___________________________
Alle 16-vuotiaan huoltajan allekirjoitus_______________________________

Täyttämällä tämän lomakkeen sitoudut maksamaan kurssimaksun!
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NUORET/TYÖIKÄISET

Kuntonyrkkeily Liikuntahallilla 
maanantaisin 19.8.-2.12. klo 17.00-17.55
Kuntonyrkkeily on hauskaa kuntoliikuntaa, joka kohottaa tehokkaasti kuntoa. Laji 
sopii hyvin esimerkiksi istumatyötä tekeville, sillä harjoitukset tekevät hyvää niska-
hartiaseudun jäykkyydelle. Tunti koostuu alkulämmittelystä, tekniikka- ja kuntoilu-
osuudesta ja harjoituksia toteutetaan nyrkkeilyn tekniikoita ja harjoittelua mukaillen. 
Tunti soveltuu yli 15-vuotiaille eikä aikaisempaa nyrkkeilykokemusta tarvitse olla. 
Ryhmäkoko max. 25 hlö. Hinta 50€/syksy. Ohjaajana Vuorentaustan voiman kokenut 
ohjaaja Jari Hakkarainen. Ilmoitt. 8.- 9.8. ja 12.-13.8. p. 044 730 1350 / Saarinen.

TULE-jumppa Liikuntahallilla maanantaisin 19.8.-2.12. klo 18.00-18.55
Kevyttä ja monipuolista liikuntaa, joka painottuu tuki- ja liikuntaelimistön toimin-
takyvyn ylläpitoon ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tunti koostuu lämmittelystä, 
harjoitus- ja venyttelyosuuksista. Harjoitukset kehittävät lihaskunto- ja liikkuvuus-
ominaisuuksia, tasapainoa ja kehonhallintaa. Jumppa soveltuu henkilöille, joilla on 
esim. selkävaivoja tai nivelperäisiä ongelmia sekä ikääntyville, liikuntaa aloitteleville 
ja ylipainoisille. Hyödynnämme tunneilla erilaisia liikuntavälineitä. Hinta 45€/syksy. 
Ohjaajana Emilia Saarinen. Ilmoitt. 8.- 9.8 ja 12.-13.8. p. 044 730 1350 / Saarinen.

Kiertoharjoittelu Liikuntahallilla maanantaisin 19.8.-2.12. klo 19.00-19.55
Monipuolista liikuntaa, jossa hyödynnetään erilaisia liikuntavälineitä. Harjoitukset 
kehittävät tehokkaasti kestävyys- että lihaskuntoa. Tunti koostuu lämmittelystä, kier-
toharjoittelusta ja loppuverryttelystä. Ryhmä soveltuu kaikenikäisille ja kuntoisille. 
Hinta 45€/syksy. Ohjaajana Emilia Saarinen. 
Ilmoitt. 8.- 9.8. ja 12.-13.8. p. 044 730 1350 / Saarinen.

Miesten höntsypeliporukka Lukiolla maanantaisin 26.8.-9.12. klo 19.00-20.00
Ryhmä on suunnattu 40-60-vuotiaille vähän tai ei lainkaan liikuntaa harrastaville miehille. 
Kevään aikana tutustutaan eri liikuntalajeihin, pelataan eri pallopelejä ja tehdään erilaisia 
kuntoharjoituksia jokaisen kuntotaso huomioiden. Max. osallistujamäärä 15 hlöä. 
Hinta 45€/syksy. Ohjaajana Antti Mäkelä. Ilm. 8.8. alk. 043-2170390 / Mäkelä.

Ikaalisten kaupungin 
liikuntatoimen ryhmät syksyllä 2019
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Painonhallintaryhmä Terveyskeskuksessa tiistaisin 3.9.-3.12. klo 17.30-19.00
Työikäisille suunnattu ryhmä. Ryhmään voivat ilmoittautua henkilöt, joiden painoin-
deksi (BMI) on 30 tai enemmän. Ryhmän tavoitteena pysyvät muutokset elintavoissa. 
Ohjelmaan kuuluu asiantuntijoiden luentoja terveellisistä elintavoista, liikuntakokei-
luja sekä henkilökohtaisten tavoitteiden asettelu. Ryhmäkoko max. 12 hlöä. Ilmoit-
tautuessa kysytään pituus, paino ja muut terveyteen vaikuttavat riskitekijät. Ryhmä 
kokoontuu yht. 10 kertaa, viikoilla 36-41, 43, 45, 47 ja 49. Ryhmän hinta 50€. 
Ilmoitt. 8.- 9.8. ja 12.-13.8. p. 044 730 1350 / Saarinen. 
Järj. Ikaalisten kaupungin liikunta- ja terveystoimet.

Hyvinvointiryhmä Liikuntahallilla keskiviikkoisin 21.8.-4.12. klo 10.30-11.30
Ryhmässä annetaan tietoa liikunnan, ravinnon ja unen merkityksestä hyvinvointiin ja 
terveyteen sekä tehdään kevyitä liikuntakokeiluja. Ryhmä on matalankynnyksen ryh-
mä kaikille elintapamuutoksesta kiinnostuneille ja se soveltuu eri ikäisille ja liikuntaa 
aloitteleville henkilöille. Ohjaajana Antti Mäkelä. Hinta 30€/syksy. 
Ilmoitt. 8.8. alk. p. 043-2170390 / Mäkelä

Kahvakuula Liikuntahallilla torstaisin 22.8.-5.12. klo 18.00-18.55
Kahvakuulatunnin harjoitukset kehittävät lihaskestävyyttä ja kehonhallintaa sekä tasa-
painoa ja liikkuvuutta. Aikaisempaa kokemusta kahvakuulalla harjoittelusta ei tarvitse 
olla. Tunti koostuu lämmittelystä, peruskahvakuulaharjoitteista ja niiden variaatioista 
sekä loppuvenyttelystä. Hinta 45 €/syksy. Ohjaajana Emilia Saarinen. 
Ilmoitt. 8.- 9.8. ja 12.-13.8. p. 044 730 1350 / Saarinen.

LAPSET

Temppukerho Liikuntahallilla keskiviikkoisin 14.8.-4.12.
klo 16.30-17.15 (5-6-vuotiaat), klo 17.30–18.15 (7-8-vuotiaat)
Liikkumistaitojen harjoittelua leikkien, pelien ja temppuratojen muodossa. Ryhmä 
max. 15 lasta. Hinta 52€/syksy. Ohjaajina Antti Mäkelä ja Emilia Saarinen. 
Ilmoitt. 8.- 9.8. ja 12.-13.8. p. 044 730 1350 / Saarinen.
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Perhetemppu Liikuntahallilla torstaisin 22.8.-5.12. klo 17.00–17.45
Perhetemppu on hauskaa temppuilua lapsen ja vanhemman kanssa välineillä ja ilman. 
Iloa ja mukavaa yhteistoimintaa helpoilla temppuliikkeillä, joita lapsi ja vanhempi 
tekevät yhdessä! Tunti on suunnattu vanhemmille ja 3-5-vuotialle lapsille. Hinta 35€/
syksy (yhteensä aikuiselta ja lapselta). Ohjaajana Emilia Saarinen. 
Ilmoitt. 8.- 9.8. ja 12.-13.8. p. 044 730 1350 / Saarinen.

SENIORIT

Ikääntyvien voima- ja tasapainojumppa Liikuntahallilla 
tiistaisin 20.8.-3.12. klo 15.00-16.00
Toimintakykyä tukeva tunti: voima- ja tasapainoharjoituksia sekä kehonhallintaa 
kehittäviä harjoitteita oman kehon painolla ja välineillä. Harjoittelu tapahtuu sekä 
seisten että tuolia apuna käyttäen ja lattiatasossa tehtäviä harjoituksia on mahdollisuus 
tehdä myös tuolilla. Tunti sopii myös henkilöille, joiden toimintakyky on jo laskenut. 
Ilmoittautuminen paikan päällä. Hinta 30 €/syksy. Ohjaajana Emilia Saarinen.

Ryhmiin ilmoittautumiset 8.8.2019 alkaen

 (Ikäihmisten tasapainojumppaan ilmoittautuminen paikan päällä)

MUUTOKSET MAHDOLLISIA! SEURAA PAIKALLISLEHDEN, 
IKAALISTEN KAUPUNGIN NETTI- JA FACEBOOK-SIVUJA.

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT:
Terveysliikuntakoordinaattori Emilia Saarinen

puh. 044 730 1350

LIIKUNTARYHMIÄ EI SYYSLOMAVIIKOLLA 42



Julkinen tiedote

Kannen kuvat: Heli Koistinen

Ikaalisten kansalaisopisto
Valkean ruusun koulu

Koulunpolku 4
p. 044 7301 398

kansalaisopisto@ikaalinen.fi
www.opistopalvelut.fi/ikaalinen

www.ikaalinen.fi


