
Kansalaisopiston kevään uudet kurssit 

IKAALINEN 

 
Akvarellimaalausta aloittelijoille 110311  
la-su 8.-17.2. klo 10.00-14.00 Vanha Poppeli 

Op. Leena Järvinen, kurssimaksu 30,00€ 

Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja jo akvarellimaalaukseen perehtyneille. Tutustumme 

akvarellimateriaaleihin sekä akvarellitekniikan perusteisiin, sommittelu- ja värioppiin. Ihmettelemme akvarellin 

mahdollisuuksia, akvarellin kokeilevia ja leikkimielisiä tekniikoita. Omat tarvikkeet mukaan, opettajalta voi 

ostaa akvarellipaperia. Kokoontumiset 8.-9.2. ja 16.-17.2. Ilmoittautuminen 31.1. mennessä.  

 

Hartsikurssi 110405  
20.-22.3. pe klo 17.00-20.00, la-su 10.00-16.30 Vanha Poppeli 

Op. Anne Siltanen, kurssimaksu 30,00€ 

Lasimainen kaunis hartsi inspiroi kokeilemaan ja luomaan persoonallisia koruja. Teemme koruja muotteihin ja 

korupohjiin valamalla. Voit valaa töihin pieniä esineitä esim. kuivakukkia, metalliriipuksia, helmiä tai nappeja, 

pieniä kuvia, pitsiä yms. Hartsiin voidaan sekoittaa myös erilaisia värejä. Voit ottaa mukaan esim. 

silikonimuotteja, jääpalamuotteja ja korupohjiin sekä hartsiin upotettavia koristeita. Opettaja tuo mukanaan 

hartsin sekä lainattavia muotteja ja joitakin korupohjia. Tarvikkeiden hinta 15-20 euroa käytön mukaan. 

Ilmoittautuminen 13.3. mennessä.  

 

Kahvipussilumous 110413 

pe 17.1.-17.4. joka toinen viikko klo 17.00-20.00 Valkean ruusun koulu 

Op. Leila Lepistö, kurssimaksu 40,00€ 

Kasseja, koreja, puukoreja, pannunalusia, tarjottimia, joutsenia, kaitaliinoja jne. Malleja ompelukoneella tai 

ilman, perinteisesti tai nykypäivän mukaisesti. Uutuutena kolmikulmapunonta. Opettajalla runsaasti omia 

malleja ja tekniikoita, joissa kuviot kohdistettuina. Ilmoittautuminen 10.1. mennessä. 

 

Muotoilubetonista on moneksi 110417 
13.-15.3. pe klo 17.00-20.00, la-su 10.00-16.30 Vanha Poppeli 

Op. Anne Siltanen, kurssimaksu 30,00€ 

Uusi muotoilubetoni antaa mahdollisuudet tehdä kevyitä kolmiulotteisia töitä. Voi valmistaa veistoksia ja taide-

esineitä uudella tavalla. Lopuksi pinnan voi viimeistellä maalaamalla. Se on kestävämpää kuin muut betonit. 

Sitä on helppo käsitellä kuin savea, mutta ei polteta. Mukaan tarvitaan kanaverkkoa, styroksia ja polyuretaania, 

pöydälle suoja, essu ja kertakäyttökäsineitä. Opettajalta voi ostaa muotoilubetonia ja hän tuo muut tarvittavat 

työkalut mukanaan. Ilmoittautuminen 28.2. mennessä. 

Virkistysjumppa aivoille ja keholle 830118 
to 16.1.-16.4. klo 17.00-17.45 Oma Tupa 

Op. Katja-Marika Mäkinen, kurssimaksu 30,00€ 

Aivot ja kroppa vetreäksi! Lisää virtaa ajatuksiin ja kroppaan! Liikkeellisten, kevyiden ja hauskojen 

harjoituksien avulla parannetaan aivoterveyttä ja muistiterveyttä! Sopii kaikenikäisille ja kuntoisille, liikkeitä 

tehdään omaan tahtiin. Ei vaadi ennakkotaitoja. Mukana mm. helppoja askelsarjoja, ristikkäisliikkeitä, muistia 

tukevia muistitehtäviä/liikkeitä sekä tietenkin hyvää mieltä! 

Ranskalainen ruokakurssi 810200 
la 18.1. klo 10.00-18.00 Yhteiskoulu 
Op. Jaakko Laaksonen, kurssimaksu 25,00€ 

Tule viettämään ranskalaishenkistä päivää. Aloitamme päivän ranskalaisella aamiaisella. Päivän aikana 

valmistamme ranskalaisen aterian (alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka). Ruokailemme, keskustelemme 

ranskalaisuudesta ja maan ruokakulttuurista. Kenenkään ei tarvitse olla huippukokki. Laskutettavan 

kurssimaksun lisäksi osallistujat maksavat ruoka-ainemaksun (noin 20 euroa), joka kerätään päivän aikana. 

Huom. Kurssi on suomenkielinen! Ilmoittautuminen 10.1. mennessä. 

Villiruokakurssi: älä vihaa rikkaruohoja, syö ne 810201 
24.4.-15.5. pe klo 17.00-20.00, la 11.00-15.00 Yhteiskoulu 

Op. Outi Karttunen, kurssimaksu 40,00€ 

Kurssilla tutustutaan kotipihan tuttuihin ”rikkaruohoihin” ja niiden käyttöön ruokana ja rohtona. Kurssilla 

tehdään joka kerta jotain pientä syötävää siitä mitä ollaan yhdessä luonnosta kerätty. Kun yrtit kerätään 

yhdessä oppii ne tunnistamaan varmasti. Kurssilla puhutaan myös yrttien viljelystä sekä tehdään 

tutustumisretki Frantsilan yrttitilalle myöhemmin. Ilmoittautuminen 17.4. mennessä. 



JÄMIJÄRVI 
 
Yhteislauluillat 110131 
to 9.1.-16.4. klo 18.00-19.30 Keskuskoulu 

Op. Seppo Sjöman, kurssimaksu 25,00€ 

Yhteislaulua teemoilla kahvitarjoilun kera. Tervetuloa kaikki mukaan! Kokoonnumme 9.1., 23.1., 6.2., 5.3., 

19.3., 2.4. ja 16.4.  

 
Lasten musiikkileikkikoulu 3-4 -vuotiaat 110133 

ke 8.1.-15.4 klo 17.15-18.00 Pääskyn päiväkoti 

Lasten musiikkileikkikoulu 4-6 -vuotiaat 110134 
ke 8.1.-15.4. klo 18.00-18.45 Pääskyn päiväkoti 

Op. Anne Kasittula, kurssimaksu 45,00€ 

Tuo lapsesi iloitsemaan ja nauttimaan musiikista. Laulamme, soitamme ja liikumme musiikin tahdissa. Opimme 

uusia loruja ja lauluja. Tutustumme myös erilaisiin rytmi- ja laattasoittimiin sekä opimme niiden soittotavat. 

Ryhmään otetaan 12 lasta. 4-vuotiaat voivat ilmoittautua kurssille 110141 tai 110142. 

Aikuisten ukulelen alkeiskurssi 110135 
ma 13.1.-6.4. klo 18.00-19.30 Keskuskoulu 

Op. Jari Hiltunen, kurssimaksu 60,00€ 
Tervetuloa tutustumaan iloiseen ja helppoon ukulelen soittoon! Kurssilla opetellaan ukulelen alkeita, säestystä 

sekä ryhmässä soittamista. Opettajalta tai koululta saa soittimen lainaksi, mahdollista tilata myös opettajan 

kautta oma soitin (n. 70-100 € mallista riippuen).  

 
Vapaan maalauksen ja piirustuksen viikonloppu 110315 
la-su 25.-26.1. klo 10.00-14.00 Keskuskoulu 

Op. Leena Järvinen, kurssimaksu 25,00€ 

Tule maalaamaan ja/tai piirtämään viikonlopun ajaksi. Voit käyttää akvarelli- ja öljyvärejä, akryylimaalia jne. 

oman valintasi mukaan. Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin maalausta harrastaneille. Opettajalta saa hiiltä ja 

hiilitöihin sopivaa paperia, muutoin omat tarvikkeet sekä suoja-alusta mukaan. Ilmoittautuminen 20.1.2020 

mennessä. 

Käsityöpaja Suurimaa 110433 

to 9.1.-2.4. joka toinen viikko klo 17.00-19.15 Suurimaan maamiesseurantalo 

Op. Elisa Niemi, kurssimaksu 30,00€ 

Kurssilla tehdään monenlaisia kädentaitojen töitä. Ensimmäisillä kerroilla sovitaan kevätkauden aiheista, 

luvassa mm. huovutusta. Ilmoittautumiset 13.1. mennessä.  

 

Kahvipussitaiteilua ja klipsuilua 110436 
la 18.1.-28.3. joka toinen viikko klo 10.00-12.15 Keskuskoulu 

Op. Leila Lepistö, kurssimaksu 30,00€ 

Tervetuloa kahvipussitaiteilun ja klipsuilun maailmaan. Molemmissa on paljon uusia juttuja, jotka on helppo 

yhdistää toisiinsa. Kahvipusseilussa aihepunonta on monipuolinen tapa saada uutta ilmettä kahvipussitöihin. 

Klipsuilussa on monenlaisia malleja. Kahvipussitaiteilu ja klipsuilu ovat kätevä tapa kierrättää. Kokoontumiset 

parittomilla viikoilla. Ilmoittautuminen 14.1. mennessä. 

 

Moninaista muotoilua kotiin ja puutarhaan 110441 
ti 7.1.-14.4. klo 18.00-20.15 Keskuskoulu 

Op. Leena Järvinen, kurssimaksu 55,00€ 

Tuunaa vanhaa tai tee uutta. Voi ideoida esineitä, koristeita ym. sisälle tai puutarhaan. Materiaaleissa löytyy 

valinnanvaraa eli voit käyttää esim. muotoilubetonia, erilaisia kovikeaineita, tehdä risu- tai pajutöitä jne. Voit 

tehdä myös keramiikkatöitä. 

 

Jooga 830126 

ma 13.1.-23.3. klo 18.30-20.00 Keskuskoulu 

Op. Minna Tervalahti, kurssimaksu 35,00€  

Joogaharjoitukset lisäävät kehon liikkuvuutta, elinvoimaisuutta, keskittymistaitoa ja kykyä rentoutua. Mukaan 

voi ottaa oman alustan. Sopii kaikenikäisille, myös aloittelijoille. 

Kiddiejam 3-6 -vuotiaille 830128 

ti 28.1.-7.4. joka toinen viikko klo 18.00-18.45 

Op. Marjo Koivuniemi, kurssimaksu 25,00€ Keskuskoulu 



Kiddiejam 7-8 -vuotiaille 830129 

ti 21.1.-14.4. joka toinen viikko klo 18.00-18.45 

Op. Marjo Koivuniemi, kurssimaksu 25,00€ Keskuskoulu 

KiddieJam tarjoaa alle kouluikäisille lapsille kurkistuksen eri tanssilajien maailmaan. KiddieJam-tanssitunnilla 

jammaillaan lajinomaisesti luovuutta ja leikkiä unohtamatta ja pienet tanssijan alut saavat opettajan valitsemia 

maistiaisia baletin, kansantanssin, showtanssin, streetlajien ja paritanssien perusteista ja kehittävät samalla 

tanssillisia perustaitojaan. Esiintymiskerta sovitaan myöhemmin. 

 

 

Villiruokakurssi: Älä vihaa rikkaruohoja, syö ne 810211 
ti ja to 21.4.-26.5. klo 17.00-20.00 Tykköön kylätalo 

Op. Outi Karttunen, kurssimaksu 40,00€ 

Kurssilla tutustutaan kotipihan tuttuihin ”rikkaruohoihin” ja niiden käyttöön ruokana ja rohtona. Kurssilla 

tehdään joka kerta jotain pientä syötävää siitä mitä ollaan yhdessä luonnosta kerätty. Kun yrtit kerätään 

yhdessä oppii ne tunnistamaan varmasti. Kurssilla puhutaan myös yrttien viljelystä sekä tehdään 

tutustumisretki Frantsilan yrttitilalle myöhemmin. Ilmoittautuminen 14.4. mennessä. 

Koko lukuvuoden kestäville kursseille on mahdollista liittyä mukaan heti tammikuussa, 
kurssimaksu on -50% koko lukuvuoden maksusta. 

Ikaalisten kansalaisopisto p. 044 7301 309 opistopalvelut.fi/ikaalinen 
 

 
 

 


