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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 näppäimistöltä

Perinteinen syysjulkaisumme on saanut lu-
kijoilta paljon kiitosta. Opintotarjontamme 
on tänäkin vuonna laaja. Tarjolla on paljon 
mahdollisuuksia vapaa-ajan sivistyksen ja hy-
vinvoinnin edistämiseen. Uusille lukijoille tie-
doksi, että kansalaisopistomme toimii kahden 
kunnan alueella – Ikaalisissa ja Jämijärvellä. 
Tästä syystä lukuvuodelle yhteensä suunni-
tellut kurssitunnit ovat n. 5000. Se on enem-
män, kuin yksin yhdessä pienessä opistossa. 
Valitettavasti valtakunnalliset valtionosuudet 
ovat vähentyneet vuosittain ja se vaikuttaa 
myös meidän opiston opintojen määriin. Täs-
tä johtuen suunnittelussa onkin tärkeää saada 
tarjolle kursseja, joihin on helppo tulla mu-
kaan! Etuna on myös, että opistotarjontaa voi 
selailla rohkeasti myös toisen kunnan alueelta. 
Opistojen kurssit ovat kaikille avoimia. Vii-
me vuonna kursseillamme kävikin ihmisiä yli 
kahdeltakymmeneltä paikkakunnalta. 

Opiston viime kevätlukukaudella koim-
me poikkeusolot. Sen vuoksi osa kursseista 
päättyi, osa siirtyi etäopinnoiksi. Uuden lu-
kuvuoden osalta olemme suunnitelleet kurs-
seja, joita on mahdollista tarvittaessa siirtää 
opiskeltavaksi etänä. Hygieniaohjeistusta on 
myös tärkeä noudattaa tartuntojen leviämisen 
välttämiseksi, eikä sairaana saa lähteä kurs-
seille. Valtakunnallisesti osa isoista kansalais-
opistoista on tuottamassa etäkursseja ja myös 
meidän opistossamme on tarjolla useita verk-
kokursseja. 

Isojen muutosten keskellä on tärkeää pitää 
hyvinvoinnistaan huolta. Viiteen tuhanteen 
tuntiin sisältyy paljon taito- ja taideaineita, 
kielten opiskelua, liikuntaa ja hyvinvointia. 
Sosiaalinen yhdessäolo vahvistaa osaami-
sen lisäksi omaa henkistä pääomaa. Nyt jos 
koskaan kannattaa kevään eristyksen jälkeen 

ilmoittautua opiskelemaan, vaikka uutta kiel-
tä. Onpa tarjolla myös henkisen hyvinvoinnin 
kurssi, jossa pääsee vahvistamaan itsetunte-
mustaan! Olemme kehittämässä yhteistyö-
tä myös työllisyyspalveluiden kanssa, jotta 
opistomme kurssitarjonnasta löytyisi jatkossa 
enemmän kursseja myös työelämää varten. 
Taito- ja taideaineiden iso tarjonta on myös 
yksi vahvuuksistamme.

Opistossamme työskentelee vuosittain yli 50 
opettajaa. Jokainen työskentelee sivutoimises-
ti omilla vahvuuksillaan, tavoitteena tuottaa 
oppimisen elämyksiä osaamisen kehittymisen 
kautta. Kansalaisopistomme strategiassa ket-
teryys on sana, jota pyrimme viemään käy-
täntöön päivittäin. Uusia kursseja saa ehdottaa 
myös kesken lukukauden. Vaikka ne eivät näy 
tässä opinto-ohjelmassa, markkinoimme niitä 
erikseen lukuvuoden aikana ja vuodenvaih-
teessa. 

Aiempien vuosien hyväksi koetun käytän-
teen mukaan ensimmäinen opiston opintoihin 
osallistumiskerta ei vielä velvoita maksamaan 
kurssimaksua. Voitte huoletta lähteä mukaan 
tutustumaan tarjontaamme. Hyvälle kurssille 
on helppo jäädä pidemmäksikin aikaa! Olem-
me myös hakeneet opintoseteliavustusta, 
jolloin tietyt kurssit ovat maksuttomia yli 63 
vuotiaille, eläkeläisille ja työttömille. 

Tapio Ala-Rautalahti, 
sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori

PS seuratkaa myös opistomme some-viestin-
tää Instagramissa @ikaalisten_kansalaisopisto, 
Twitterissa @ KansalaisopIk ja 
Facebookissa Ikaalisten kansalaisopisto.
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KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen kursseille alkaa perjantaina 14.8.2020 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 ennak-
koilmoittautuminen, siitä on maininta ko. aineen kohdalla opinto-ohjelmassa. Jos olet 
varannut kurssipaikan, etkä voikaan osallistua, muista peruuttaa osallistumisesi soit-
tamalla opiston toimistoon tai netin kautta ilmoittautumisen yhteydessä saadulla nu-
merolla. 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, opet-
taja tai toimisto ilmoittaa tunnin peruuntumisesta opiskelijan matkapuhelimeen. Muis-
tathan 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 toisella asteella opiskelevat, jotka ovat 
kirjoilla Ikaalisissa. Opiskelun keston on oltava vähintään yksi lukuvuosi. Passin saa 
lähettämällä opiskelutodistuksen yhteystietoineen sekä valokuvansa (sähköposti) 
Ikaalisten kaupunginvirastolle hannu.haapala@ikaalinen.fi tai käymällä virastolla 
aukioloaikana ma-pe klo 8-15.30. Passiin tarvitaan opiskelijan oma kuva sähköisessä 
muodossa sähköpostiin. Uuden lukuvuositarran passiin saa oppilaitoksen toimistolta.

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. 
Kurssi on maksuton osallistujille. Avustuksen piiriin kuuluvat kurssit on merkitty 
opinto-ohjelmaan ”opintoseteliavustus” tunnisteella. Opintoseteliavustuksen saantipe-
ruste tarkistetaan tarvittaessa.
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OPISKELUINFO

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

TYÖVUOSI

Työvuosi 2020-2021 on Ikaalisten kansalaisopiston 58. toimintavuosi.
Syyslukukausi 7.9.-5.12. yhteensä 12 opintoviikkoa, syysloma Ikaalinen 12.-18.10., 
syysloma Jämijärvi 19.-25.10.
Kevätlukukausi 11.1.-24.4. yhteensä 14 opintoviikkoa, talviloma Ikaalinen ja 
Jämijärvi 1.-6.3.

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. Kurs-
si keskeytyy, mikäli kurssin opiskelijamäärä putoaa pysyvästi alle kuuteen opiskeli-
jaan. Kurssimaksuja ei palauteta, jos kurssi keskeytyy opiskelijoiden vähyyden vuoksi 
kesken lukukauden. Lyhytkurssit toteutuvat, jos kurssille on ennakkoon ilmoit-
tautunut 7 opiskelijaa.
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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.

TIEDOTTAMINEN

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

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. 

Korona-info
Pyrimme järjestämään opetustilat mahdollisuuksien mukaan niin, että niissä 
huomioidaan 1-2 metrin turvavälit osallistujien kesken. Osallistuthan tunneille 
ainoastaan terveenä ja muistathan hyvän käsihygenian tiloihin saavuttaessa 
ja sieltä poistuttaessa. Seuraamme tarkasti viranomaisohjeita ja suosituksia ja 
reagoimme niihin tarvittaessa nopeasti. Osa kursseista on mahdollista järjestää 
verkko-opetuksena, jos joudumme keskeyttämään lähiopetuksen.
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LASTEN JA NUORTEN KURSSIT

Voisko joku kertoo -nuorisomusikaali
Musikaalin harjoitukset jatkuvat siitä 
mihin keväällä 2020 jäätiin. 

Ilmoittautumiset molempiin ryhmiin:
Teatteri-ilmaisu nuorille   110200
ma 17.00-20.00  10.8.-27.9.
Valkean ruusun koulu
Elisa Niemi

Luova liikunta 8301114    
ma 19.00-20.00  10.8.-27.9.
Ville Hirvonen

KIRJALLISUUS JA 
KIRJOITTAMINEN

Lukupiiri (22 h)  130200
ti 18.00-20.00  15.9.-15.12.
Kaupunginkirjasto 12.1.-13.4.
Monitoimitila  kerran kk
Milla Tuominen
Kurssimaksu 55,00 €
Perinteikäs, rento ja lämminhenkinen 
lukupiiri jatkaa toimintaansa tänäkin lu-
kuvuonna, ja sekä uudet että ennestään 
tutut kasvot ovat erittäin tervetulleita mu-
kaan. Lukuharrastus tarjoaa elämyksiä, 
elämään, lukupiiri taas monipuolisuutta 
ja yllättäviäkin uusia kulmia ja koke-
muksia lukuharrastukseen. Ensimmäisen 
tapaamisen kirjakattaus on seuraava (voit 
osallistua tapaamiseen, vaikka et olisi lu-
kenut teoksia tai olisit lukenut vain jonkin 
niistä): Patrik Svensson: Ankeriaan testa-
mentti, Kyung-sook Shin: Hovitanssija,  
Joel Haahtela: Adèlen kysymys. Kokoon-
tumispäivät: 15.9., 13.10., 10.11., 15.12., 
12.1., 9.2., 9.3. ja 13.4.

Flash fiction (60 h)  130201
Verkkokurssi!
17.00-18.30  12.10.-7.12.
Milla Tuominen  11.1.-12.4.
Kurssimaksu 70,00 €
Oletko kuullut käsitteistä flash fiction, 
minuuttinovelli tai raapale? Haluaisitko 
kirjoittaa fiktiota, mutta sinulla ei kos-
kaan tunnu olevan aikaa pidemmälle 
proosalle? Nyt tarjolla on oppia, tsemppiä 
ja vertaispalautetta erittäin lyhyen proo-
san kirjoittamiseen ja hiomiseen. Kurssi 
on ns. matalan kynnyksen kirjoittaja-
kurssi, eli aiempaa kokemusta luovasta 
kirjoittamisesta et tarvitse, mutta jos sel-
laista löytyy, haitaksi se ei kuitenkaan ole. 
Kurssin päätteeksi opiskelijoiden parhaat 
raapaleet kootaan julkaisuksi ja julkaisu 
voidaan kirjoittajien niin halutessa jul-
kaista myös äänikirjana. Tarvitset kurssia 
varten internetyhteyden, mobiililaitteen/
tietokoneen ja kuulokemikrofonin etäko-
koontumisia varten. Etäkokoontumisten 
lisäksi kurssi sisältää itsenäistä opiskelua, 
jonka aikataulu joustaa oman aikataulu-
si mukaan. Itsenäistä opiskelua on noin 
kaksi oppituntia/vko. Kurssi sopii sekä 
aikuisille että nuorille noin 12-vuotiaista 
alkaen. Ennen opetuksen alkamista voit 
tutustua esimerkiksi seuraaviin teoksiin: 
István Örkény: Minuuttinovelleja, István 
Örkény: 100 minuuttinovellia, Shimo 
Shuntila: Sata kummaa kertomusta, Anni 
Nupponen: Hirviöasiakaspalvelu, Petri 
Tamminen: Elämiä. Etäkokoontumispäi-
vät: 12.10. (kurssin aloitus), 9.11., 7.12., 
(joululoman aikana ei työskentelyä, itse-
näisesti voi kertailla ja kirjoittaa), 11.1., 
8.2., 8.3. ja 12.4. (kurssin päätös). Ilmoit-
tautuminen 2.10. mennessä.
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Tekstinhuoltokurssi (24 h) 130202 
Verkkokurssi!  to 17.9.-3.12.
Milla Tuominen
Kurssimaksu 40,00 €
Bloggaatko, twiittaatko, instagrammaat-
ko? Teetkö raportteja, tarjouksia, toimin-
takertomuksia, opiskelutehtäviä? Kirjoi-
tatko fiktiota, lehtijuttuja tai tietokirjaa? 
Haluatko harjoitella tekstisi tiivistämistä 
ja sujuvoittamista tai ratkaista tyylin ja 
kielenhuollon haasteita? Kokonaan ver-
kossa pidettävässä tekstinhuoltopajassa 
pureudutaan opiskelijoiden omiin teks-
teihin kulloinkin käsiteltävänä olevan 
aihealueen näkökulmasta. Tehtävät jul-
kaistaan kerran viikossa ja ne tehdään 
itsenäisesti, lisäksi kurssiin kuuluu teh-
tävien yhteinen purku kurssin keskus-
telualueella ja opettajan sähköpostituki. 
Kurssi sopii sekä aikuisille että nuorille. 
Ilmoittautuminen 9.9. mennessä.

Muistot tarinoiksi (45 h) 110600
to 12.30-14.45  10.9.-3.12.
Kaupunginkirjasto kevään pvm
Marja Kaikkonen                     ilm. myöhemmin
Kurssimaksu 70,00 € 
Haluatko kirjoittaa elämäsi vaiheita tari-
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 kirjoitta-
miseen liittyviä asioita. Aiempi kirjoitus-
harrastus ei ole välttämätön, innostunut 
asenne on tärkeintä. Syksyn kokoon-
tumispäivät 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 
5.11., 19.11. ja 3.12. 

MUU OPETUS, KASVATUS 
JA KOULUTUS

Uusi!
Kouluikäisten lasten ja nuorten 
vanhemmille (8 h)  219800
suunnattu peli- ja somekoulutus
17.30-19.30      15.9., 22.9. ja 29.9.
Nuorisotila Vienola
Mikko Nisukangas 
Kurssimaksu 20,00 €
Lapset ja nuoret sosiaalisessa medias-
sa: Mitä somessa tapahtuu? Sosiaalisen 
median ilmiöt, vahvuudet ja uhat. Tur-
vallinen sosiaalisen median käyttö. Tu-
tustutaan somekanaviin ja keskustellaan 
niihin liittyvistä ilmiöistä sekä hyödyistä 
ja haitoista. Opetellaan perusasiat mm. 
Snapchatista, Instagramista, TikTokista 
ym. koulutuksen aikana puhututtavista 
somekanavista. Mikä on Tor -verkko ja 
mitä siitä olisi hyvä tietää?
Lasten ja nuorten pelimaailma ja -ilmiöt. 
Mitä pelejä lapset ja nuoret tällä hetkellä 
pelaavat ja mitä vanhempien tulisi niistä 
tietää? Lisätään tietoutta pelimaailmasta 
ja ikärajoista. Pohditaan yhdessä miten 
pelit ovat osa tasapainoista lasten ja nuor-
ten arkea. Kokoontumiset 15.9., 22.9. ja 
29.9. Ilmoittautuminen 8.9. mennessä. 
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Ikaalisten 
nuorisotoimen kanssa.

Ilmoittautuminen 
kursseille alkaa 

perjantaina 14.8.2020 
klo 8.30
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KIELET

SUOMI
Uusi!
Suomen kielen peruskurssi 
maahanmuuttajille (28 h) 120100
to 16.45-18.15  10.9.-10.12.
Valkean ruusun koulu
Sirpa Lehtola-Nässi
Kurssimaksu 55,00 €
Kurssilla opiskellaan suomen kielen pe-
rusteita sekä kasvatetaan suomalaisen 
kulttuurin tuntemusta. Keskeisenä ta-
voitteena on oppia käyttämään suomen 
kieltä erilaisissa arkipäivän tilanteissa 
sekä antaa valmiuksia käyttää suomen 
kieltä opinnoissa ja työelämässä. Tun-
neilla opiskellaan sanastoa, kielioppia, 
lukemista, puhumista ja kuuntelemista. 
Myös opiskelijoiden omat toiveet otetaan 
huomioon. 

ENGLANTI
Englannin alkeisjatko (52 h) 120300
ke 17.00-18.30  9.9.-2.12.
Valkean ruusun koulu 13.1.-21.4.
Susanna Liuksiala
Kurssimaksu 70,00 €
Kurssi jatkaa siitä mihin edellisvuoden 
alkeisjatkokurssi päättyi, eli jatkamme 
kirjan Destinations 2 (Otava) kanssa. Olet 
lämpimästi tervetullut mukaan, vaikket 
olisikaan ollut edellisellä kurssilla, mutta 
olet opiskellut englannin alkeita jossain 
muualla. Welcome!

Englannin jatkokurssi (52 h) 120301
ke 18.45-20.15   9.9.-2.12.
Valkean ruusun koulu 13.1.-21.4.
Susanna Liuksiala
Kurssimaksu 70,00 €

Kurssi jatkaa siitä mihin edellisvuoden 
jatkokurssi päättyi, eli jatkamme kirjan 
Destinations 3 (Otava) kanssa. Voit tulla 
mukaan, vaikka et olisi ollut edellisellä 
kurssilla, jos olet jo opiskellut englantia 
jossain muualla. See you in September!

Englannin keskustelu (35 h) 120302
to 18.30-19.30  10.9.-3.12.
Valkean ruusun koulu 14.1.-22.4.
Sirpa Lehtola-Nässi
Kurssimaksu 55,00 €
Huom! Viikonpäivä ja kellonaika muut-
tunut! 
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!

RANSKA
Ranska: keskustelua, kulttuuria ja 
uutisia (52 h) 120502
to 17.30-19.00  10.9.-3.12.
Ikaalisten lukio/   14.1.-22.4.
IDEA-kampus         
Outi Karttunen
Kurssimaksu 70,00 € 
Bienvenue! Tervetuloa tutustumaan rans-
kalaisen kulttuurin erityispiirteisiin ja 
keskustelemaan ajankohtaisista aiheista! 
Pääpaino on puhetaitojen aktivoinnissa, 
mutta kertaamme myös kielioppia. Tutus-
tumme Ranskan maakuntien perinteisiin 
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sekä tämän päivän yhteiskuntaan. Pu-
humme mm. kulttuurista, taiteesta, luo-
musta ja ekologiasta.  Seuraamme myös 
Ranskan ajankohtaisia tapahtumia ja uu-
tisia. Oppikirja: J’aime 3 (Otava).

Kevyt kertauskurssi 3-4 
(Taitotaso A2) (52 h) 120501
ke 17.00-18.30  9.9.-2.12.
Ikaalisten lukio/  13.1.-21.4.
IDEA-kampus                 
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: ruoka, terveys, työ, 
opiskelu, asuminen, perhe-elämä, kansain-
välisyys, kulttuuri ja matkailu. Oppikirja: 
J’aime 3 (Otava).

Uusi!
Ranskan alkeet (52 h)  120500 
ma 17.00-18.30  7.9.-30.11.
Ikaalisten lukio/  11.1.-19.4.
IDEA-kampus 
Outi Karttunen
Kurssimaksu 70,00 €
Tervetuloa tutustumaan ranskan kieleen 
ja kulttuuriin tai kertaamaan aiemmin 
opittua. Kurssi etenee leppoisaan tah-
tiin ja painottaa ääntämistä ja puhekiel-
tä, matkailua ja kohteliaisuusmuotoja. 
Kielioppi etenee pienin askelin ja koko 
ajan opittua kerraten eli mukana on help-
po pysyä. Kirjan aihepiireinä ovat mm. 
ruokailu, shoppailu ja harrastukset sekä 
kanssakäyminen perheen ja ystävien 
kanssa. Bienvenue! Tervetuloa mukaan! 
Oppikirja: J’aime 1 (Otava). Opintose-
teliavustuksella tuettu kurssi. Kurssi on 

maksuton 63 vuotta täyttäneille, eläkeläi-
sille ja työttömille.

Matkailuranska haltuun kevyesti 
(20 h) 120503
Ikaalisten lukio  kevät 2021
Outi Karttunen   päivät ilm. myöhemmin
Kurssimaksu 45,00 €
Haluaisitko aloittaa ranskan alkeet ke-
vyesti sanaston ja matkailufraasien opis-
kelulla ilman kieliopin painolastia? Tai 
tarvitseeko aikoinaan oppimasi kielitaito 
kertausta? Vai suunnitteletko ehkä toive-
matkaa Pariisiin? Nyt on aika tulla mu-
kaan. Matkailuranskan kurssilla opimme 
ääntämistä, runsaasti ruokasanastoa ja 
kaikki tärkeimmät matkalla tarvittavat 
sanonnat. Nyt on hyvä tilaisuus päästä 
makustelemaan ranskan kieltä ilman kie-
liopin koukeroita. Kurssilla työskennel-
lään pienryhmissä eli jokaiselle löytyy 
oma tasoryhmä. Mukaan toivotetaan niin 
vasta-alkajat kuin ranskaa jo pidempään 
lukeneet. Tämän paketin avulla on vasta-
alkajankin helppo matkailla Ranskassa. 
Mukana on runsaasti matkailuinfoa Rans-
kan maakunnista sekä tapakulttuuria. 
Oppimateriaalina opettajan valmistama 
aineisto. 

Löydä meidät 
Facebook: Ikaalisten kansalaisopisto

Twitter: KansalaisopIk
Instagram: ikaalisten_kansalaisopisto
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ESPANJA
Espanjan jatko (52 h) 120700
ti 17.15-18.45  8.9.-1.12.
Vanha lukio  12.1.-20.4.
Maria Begona Merino Rodriquez
Kurssimaksu 70,00 €
Bienvenidos! Haluatko kehittää jo hankki-
maasi espanjankielen taitoa? Kurssilla har-
joitellaan kielen sanastoa, luetun ja kuullun 
ymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista 
tuottamista. Espanjalaisen opettajan kanssa 
tutustutaan Espanjan  kulttuuriin ja tapoi-
hin. Arkikielen ja käytännön asioinnin li-
säksi käymme läpi opiskelijoiden toivomia 
aiheita. Tehtäviä voi muokata ja soveltaa 
opiskelijoiden oman taitotason mukaan.  
Kurssi soveltuu espanjaa kansalaisopis-
tossa useamman vuoden opiskelleille sekä 
muille, jotka hallitsevat espanjan kielen 
perusteet. Taitotaso B1. Oppikirja: Nuevo 
español en marcha 3 (B1). 

Uusi!
Espanjan alkeet (26 h) 120701
ti 18.55-20.20    8.9.-1.12       joka toinen
Vanha lukio       12.1.-20.4.    viikko
Maria Begona Merino Rodriquez   
Kurssimaksu 55,00 €
Hola! Nyt on mahdollisuus tutustua yhteen 
maailman puhutuimmista kielistä. Tällä 
kurssilla opiskellaan espanjan alkeita. Har-
joitellaan perustietoja espanjan kielestä, 
kertomista itsestä sekä yksinkertaisia käy-
tännön tilanteita. Espanjalaisen opettajan 
kanssa tutustutaan myös Espanjan kult-
tuuriin ja tapoihin. Kurssi soveltuu vasta-
alkajille. Osa kurssin tunneista voidaan 
pitää verkko-opetuksena. Taitotaso A1-
A2. Oppikirja: Nuevo español en marcha 
(A1-A2). Opintoseteliavustuksella tuet-
tu kurssi. Kurssi on maksuton 63 vuotta 
täyttäneille, eläkeläisille ja työttömille.

ITALIA 
Italian kieliopin kertaus (26 h) 120801
ma 17.00-18.30     14.9.-7.12.   joka toinen
Vanha lukio          11.1.-19.4.  viikko
Kaija Rekola-Salo
Kurssimaksu 55,00 €
Jatkamme italian kielen kieliopin ker-
tausta kirjan Bella vista I kappaleesta 9 
eteenpäin. Tunneilla käymme kielioppi-
asiat yhdessä läpi ja teemme harjoituksia. 
Myös kotiin saat kirjallisia harjoituksia, 
jotka tarkastamme yhdessä seuraavalla 
tunnilla. Keväällä siirrymme kirjan Bella 
vista II kielioppiin. Kokoontumiset paril-
lisilla viikoilla. 

Avanti, avanti! jatkokurssi (26 h) 
120800   
ma 17.00-18.30 7.9.-30.11.  joka toinen
Vanha lukio 18.1.-12.4.  viikko
Kaija Rekola-Salo
Kurssimaksu 55,00 €  
Teemoina syksyllä mm. ulkonäön kuvailu 
ja asuminen. Kieliopista harjoittelemme 
lisää yhdistettyjen pronominien käyttöä, 
opimme passiivisia ilmauksia ja tutus-
tumme uuteen tapaluokkaan: konjunk-
tiiviin. Keväällä jatkamme konjunktiivin 
käytön harjoittelua. Teemanamme silloin 
mm. työelämä. Tervetuloa mukaan myös 
uudet opiskelijat! Kurssi sopii italiaa 5-6 
vuotta opistossa opiskelleille tai vastaavat 
tiedot omaaville. Kokoontumiset paritto-
milla viikoilla.

Uusi!
Lomalle Italiaan  (20 h) 120802
ti 18.45-20.15  29.3.-31.5.
Vanha lukio
Kaija Rekola-Salo
Kurssimaksu 45,00 €
Kiinnostaako italian kieli tai suunnittelet-
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ko lomamatkaa Italiaan? Tervetuloa ren-
nolle italian kurssille, jolla keskitytään 
matkailijan tarvitsemaan sanastoon ja 
matkailijan tyypillisesti kohtaamiin pu-
hetilanteisiin. Mukaan ovat tervetulleita 
vasta-alkajat ja hieman jo italiaa opiskel-
leet. Oppimateriaalina monisteet. Ilmoit-
tautuminen 15.3. mennessä. Opintosete-
liavustuksella tuettu kurssi. Kurssi on 
maksuton 63 vuotta täyttäneille, eläke-
läisille ja työttömille.

RUOANVALMISTUS

Ranskalainen ruokakurssi (10 h) 
810200
la 10.00-18.00  23.1.
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! Ilmoittautuminen vii-
meistään 15.1.

Uusi!
Leivotaan karjalanpiirakoita (4 h) 
810201
to 18.00-21.00  22.10. 
Yhteiskoulu
Lea Jokinen & Sirpa Kuivalainen 
Kurssimaksu 15,00 €
Tervetuloa leipomaan herkullisia karja-

lanpiirakoita! Kurssilla leivotaan perin-
teiset riisryynpiiraat ja perunakakkarat.
Laskutettavan kurssimaksun lisäksi osal-
listujat maksavat ruoka-ainemaksun, joka 
maksetaan kurssilla käteisellä opettajalle. 
Ilmoittautuminen 15.10. mennessä. Kurs-
si toteutetaan yhteistyössä Ikaalisten Kar-
jalaseura ry:n kanssa.

Uusi!
Valmistetaan VHH/Keto ruokaa 
(4 h) 810202
to 18.00-21.00  10.3.
Yhteiskoulu
Kati Keimiöniemi
Kurssimaksu 15,00€
Tervetuloa tutustumaan vähähiilihydraat-
tisen ruokavalion saloihin. Illan aikana 
teemme herkullisia, terveellisiä ja mo-
nipuolisia ruokia! Laskutettavan kurssi-
maksun lisäksi osallistujat maksavat ruo-
ka-ainemaksun, joka maksetaan kurssilla 
käteisellä opettajalle. Ilmoittautuminen 
4.3. mennessä.

Uusi!
VHH/Keto leivontailta (4 h) 810203
to 18.00-21.00  24.3.
Yhteiskoulu
Kati Keimiöniemi
Kurssimaksu 15,00€
Tervetuloa tutustumaan vähähiilihydraat-
tisen leipomisen saloihin. Illan aikana 
teemme herkullisia, terveellisiä ja mo-
nipuolisia leivonnaisia! Laskutettavan 
kurssimaksun lisäksi osallistujat maksa-
vat ruoka-ainemaksun, joka maksetaan 
kurssilla käteisellä opettajalle. Ilmoittau-
tuminen 17.3. mennessä.
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Yrttikurssi: Villiruokaa lautaselle ja 
rikkaruohoista rohtoa (24 h) 810204
Outi Karttunen            kevät 2021
Yhteiskoulu                    pvm ilmoitetaan
Kurssimaksu 45,00 €      myöh.
Suomen luonnosta ja varsinkin kotipihan 
tutuista ”rikkaruohoista” löytyy paljon 
hyödyllisiä ja maukkaita yrttejä, joilla on 
käyttöä niin salaattien ja patojen lisukkei-
na kuin mietoina rohdoksinakin. Kurssil-
la opimme tunnistamaan näistä hyödylli-
simmät sekä myös ne, joita tulee välttää. 
Tutustumme myös villiyrttien käyttöön 
ruoanlaitossa. Valmistamme mm. pestoa, 
smoothieita, salaatteja ja yrttijuomia sekä 
lämpimiä kasvisruokia. Oppimateriaalina 
opettajan valmistama aineisto. Kurssiin 
sisältyy luontoretkiä sekä tutustumisvi-
siitti Frantsilan yrttitilalle.

TIETOTEKNIIKKA

Uusi!
Tietotekniikan alkeet (22 h) 349800
to 16.30-18.00  10.9.-26.11.
Yhteiskoulu
Raili Haapala
Kurssimaksu 45,00 €
Tietokoneen perustaidot alkeista alkaen, 
sujuva netin käyttö, sähköiset palvelut, 
sähköposti, tekstinkäsittely ja sosiaalinen 
media. Oman kannettavan tietokoneen 
voi halutessaan ottaa mukaan. Ilmoit-
tautuminen 4.9. mennessä. Opintosete-
liavustuksella tuettu kurssi. Kurssi on 
maksuton 63 vuotta täyttäneille, eläke-
läisille ja työttömille.

Uusi!
Excel -taulukkolaskennan perusteet 
(10 h) 349801
to 18.30-20.00  10.9.-8.10.
Yhteiskoulu
Raili Haapala
Kurssimaksu 35,00 €
Microsoftin Excel -taulukkolaskentaoh-
jelman keskeiset toiminnot. Oman kan-
nettavan tietokoneen voi halutessaan ottaa 
mukaan. Ilmoittautuminen 4.9. mennessä. 

KUVATAIDE JA MUOTOILU

Keramiikka 1 (78 h) 110300
ke 15.45-18.00   9.9.-2.12.
Vanha lukio   13.1.-21.4.
Leena Järvinen
Kurssimaksu 84,00 € 
Huom! Paikka muuttunut!

Keramiikka 2  (78 h) 110301
ke 18.15-20.30   9.9.-2.12.
Vanha lukio  13.1.-21.4.
Leena Järvinen
Kurssimaksu 84,00 €
Huom! Paikka muuttunut!
Kurssi sopii aloittelijoille tai keramiikkaa 
harrastaneille. Valmistamme käsin raken-
nustekniikoilla ja apumuoteilla käyttö- 
ja koriste-esineitä. Materiaalit voi ostaa 
opettajalta.  Kurssimaksu ei sisällä mate-
riaaleja. Kurssilaisilta laskutetaan poltto-
maksu 30 € / lukuvuosi. Uudet kurssilai-
set ovat tervetulleita.

Iloiset taiteilijat (52 h) 110306
ma 17.00-18.30  7.9.-30.11.
Kamraatinkulma  11.1.-26.4.
Kirsti Järvensivu
Kurssimaksu 105,00 €  
Jokaisessa meissä asuu pieni tai suuri 
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taiteentekijä. Ennakkoluulotonta taiteen 
tekemistä maalaten, piirtäen, muovaillen 
ja näyttelyihin osallistuen. Kurssimaksu 
sisältää materiaalit. Ryhmä on suunnattu 
Kamraatinkulman asiakkaille.

Akryyli- ja öljyvärimaalaus / 
päiväryhmä (78 h) 110302
ti 14.15-16.30  8.9.-1.12.
Vanha lukio  12.1.-20.4.
Leena Järvinen
Kurssimaksu 84,00 € 
Huom! Viikonpäivä, kellonaika 
ja paikka muuttunut!  
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) 110303
ti 17.30-19.45  8.9.-1.12.
Vanha lukio  12.1.-20.4.
Leena Järvinen
Kurssimaksu 84,00 € 
Huom! Viikonpäivä ja 
ja paikka muuttunut!  
Samanlainen kuin kurssi 110302.

Piirustuksen perusteet (20 h) 110304 
la-su 10.00-14.00  19.-20.9.
Vanha lukio  3.-4.10.
Leena Järvinen
Kurssimaksu 40,00 €
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. Kurssi 
sopii aloittelijoille sekä aikaisemmin piir-
täneille. Ota mukaasi hyvää piirustuspa-
peria, pyyhekumi ja piirustuskynä. Opet-
tajalta voi ostaa hiilipiirustustarvikkeet. 
Ilmoittautuminen 11.9. mennessä. Sopii 
aloittelijoille ja aiemmin piirustusta har-
rastaneille.

KÄDEN TAIDOT

Kankaankudonta (104 h) 110400
ma 17.00-20.00  7.9.-30.11.
Vanha lukio  11.1. -26.4.
Raija Viitasalo
Kurssimaksu 87,00 € 
Huom! Paikka muuttunut!
Opitaan tuntemaan materiaalit, sidosten eri-
tyispiirteet, luomaan loimi ja rakentamaan 
kangas ohjeen mukaan sekä kutomaan että 
viimeistelemään ja hoitamaan. Kankaat ku-
dotaan yhteisloimissa ja rakennetaan ryh-
mätyönä. Osallistuminen vaatii itsenäistä 
työskentelyä myös kokoontumiskertojen 
ulkopuolella. Ryhmä on tarkoitettu kaikille 
kankaankudonnasta kiinnostuneille. Terve-
tuloa myös uudet harrastajat. 

Ilmoittautuminen 
kursseille alkaa 

perjantaina 14.8.2020 
klo 8.30
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Kansallispukukurssi (42 h) 110404
pe 17.30-20.30  4.9.-29.5.
la 10.00-15.00     
Valkean ruusun koulu
Elise Turppa
Kurssimaksu 70,00 €
Kurssilla voi valmistaa tai korjata kansal-
lispukuja ja niiden osia; paitoja, hameita, 
liivejä, taskuja jne. perinteisiä valmistus-
tapoja noudattaen. Tarkempi kurssisisältö 
sovitaan ensimmäisellä kerralla. Ota mu-
kaan kaavapaperia, ompelu- ja muistiin-
panovälineet. Kokoonnumme syksyllä 
4.-5.9. ja 25.-26.9. ja keväällä 7.-8.5. ja 
28.-29.5. Ilmoittautuminen 1.9. mennessä.

Kahvipussilumous syksy (28 h) 110411
pe 17.00-20.00  4.9.-27.11.
Valkean ruusun koulu    joka toinen viikko
Leila Lepistö
Kurssimaksu 45,00 €  
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) 110412
pe 17.00-20.00  15.1-9.4.
Valkean ruusun koulu     joka toinen viikko
Leila Lepistö
Kurssimaksu 45,00 €
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) 110406 
pe 17.00-20.00  2.-4.10.
la-su 10.00-16.30          
Vanha lukio  
Anne Siltanen
Kurssimaksu 30,00 €
Lasimainen kaunis hartsi inspiroi kokei-
lemaan ja luomaan persoonallisia koruja. 
Teemme koruja muotteihin ja korupohjiin 
valamalla. Voit valaa töihin pieniä esinei-
tä esim. kuivakukkia, metalliriipuksia, 
helmiä tai nappeja, pieniä kuvia, pitsiä 
yms. Hartsiin voidaan sekoittaa myös eri-
laisia värejä. Voit ottaa mukaan esim. sili-
koni- ja jääpalamuotteja sekä korupohjiin 
ja hartsiin upotettavia koristeita. Opetta-
ja tuo mukanaan hartsin sekä lainattavia 
muotteja ja joitakin korupohjia. Tarvik-
keiden hinta 15-20 euroa käytön mukaan. 
Ilmoittautuminen 23.9. mennessä.

Puutyö/tekninen käsityö (100 h) 
110401
ma 18.00-21.00  7.9.-30.11.
Valkean ruusun koulu 11.1.-12.4.
Markku Virtanen
Kurssimaksu 87,00 €
Kurssilla voit valmistaa puutöitä ja erilai-
sia teknisen työn tekniikoita hyödyntäen 
jonkin itse suunnitellun tuotteen. Voit 
myös valmistaa vanhaan huonekaluun 
uuden osan.

Uusi!
Kassit, pussit ja kukkarot (20 h) 
110407    
to 17.30-20.30  17.9.-26.11.
Valkean ruusun koulu
Soili Jokinen
Kurssimaksu 40,00 €
Ommellaan kaavojen avulla kasseja, pus-
sukoita ja kukkaroita niin arkeen kuin 
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juhlaan. Materiaalina käytetään erilaisia 
kankaita, kierrätyskankaat esim. farkku, 
sopii hyvin. Opettajalla on vanhoja ja 
uusia malleja, joista voit valita mieleis-
esi kassin, pussukan tai kehyskukkaron. 
Ota mukaan kankaita, kankaisiin sopivia 
ompelulankoja, vetoketjuja, nuppineulat, 
mittanauha ja sakset.  Opettajalta voi os-
taa kukkaronkehyksiä, liimaa ja kasseihin 
pehmikehuopaa. Kokoontumiset: 17.9., 
1.10., 29.10., 12.11. ja 26.11. Ilmoittautu-
minen 10.9. mennessä.

Uusi!
Kaikkea kivaa nahkapaperista (30 h) 
110405
la 10.00-15.00  19.9.-21.11.
Valkean ruusun koulu 20.2.-17.4.
Sirpa Mäenpää
Kurssimaksu 55,00 €
Nahkapaperi on uusi ja innostava sekä 
nahkaa muistuttava materiaali. Nahkapa-
perista voidaan tehdä tuotteita ompelu-
koneella tai ilman. Teemme amppeleita, 
koreja, pussukoita, kasseja, laatikoita ym. 
Tekstaamme tekstiä ja maalaamme kuvioi-
ta tai käytämme sabluunoita ja leimasimia 
eri väreillä erilaisia kuvioita tehden. Ota 
mukaasi kynä, kumi, viivoitin ja paperia.  
Tarvikkeita voit myös ostaa opettajalta. Il-
moittautuminen 11.9. mennessä. Kokoon-
tumiset 19.9., 17.10. ja 21.11. Kevätluku-
kaudella 20.2., 20.3., ja 17.4.

Uusi!
ART BOOK valmista omannäköinen 
kirja (24 h) 110409
la 10.00-15.00  5.9.-7.11.
Valkean ruusun koulu 6.2.-3.4.
Sirpa Mäenpää
Kurssimaksu 40,00 €
Tule valmistamaan kirja, joka on val-
miina pieni taideteos. Kirjan pohjana 
voit käyttää vanhaa kirjaa kierrättäen tai 

valmistaa helpolla kirjansidontamenetel-
mällä oman. Voit lisätä kirjaasi tekstiä, 
kuvia, muotoja ym. käyttäen erilaisia 
väritekniikoita. Mielikuvitus on vapaasti 
käytettävissä. Tarvikkeita voit ostaa myös 
opettajalta. Kokoontumiset syksyllä 5.9., 
3.10., 7.1. ja keväällä 6.2., 6.3. ja 3.4. Il-
moittautuminen 28.8. mennessä. Opinto-
seteliavustuksella tuettu kurssi. Kurssi 
on maksuton 63 vuotta täyttäneille, 
eläkeläisille ja työttömille.

Posliininmaalaus (78 h) 110416
to 18.00-20.15  10.9.-3.12.
Vanha lukio  14.1.-22.4.
Minnatuulia Mäkelä
Kurssimaksu 84,00 € 
Huom! Viikonpäivä muuttunut!  
Posliininmaalausta kaikenikäisille uusilla 
ja perinteisillä tekniikoilla. Tule ja koe 
luomisen iloa maalaamalla itsellesi tai 
lahjaksi jotakin uutta. 

TANSSI 

Itämainen tanssi (54 h) 110503
to 18.00-19.45  17.9.-26.11. 
Oma Tupa  14.1.-22.4.
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.
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Tutustu itämaiseen tanssiin (10 h) 
110502   Verkkokurssi!
to   17.9.-19.11.
Katja-Marika Mäkinen
Kurssimaksu 25,00 €
Notkeutta, lihaskuntoa, luovuutta ja es-
teettisyyttä sekä kunnon kohotusta luvas-
sa tämän tanssimuodon tunneilla. Kurs-
silla opit etävideoiden avulla itämaisen 
tanssin perusliikkeitä, helppoja sarjoja ja 
kauniita käsiliikkeitä. Kurssiaikaan kuu-
luu myös alkulämmittely ja loppuvenytte-
ly. Saat kurssipäivinä sähköpostiisi linkin 
sen viikon opetusvideoihin, jotka näkyvät 
YouTuben kautta. Videot ovat näkyvissä 
opetuspäivästä kurssin loppuun asti, joten 
voit kerrata videolinkkien kautta. Kurssi-
videot ovat opettajan tekemiä, eivät ne-
tistä ladattuja. Kerran kuukaudessa myös 
etätunti livenä, jossa voit kysyä neuvoja 
opettajalta. Tervetuloa tanssimaan etänä! 
Ilmoittautuminen 10.9. mennessä.

Zumba (35 h)  110500
ke 19.00-20.00  9.9.-2.12.
Liikuntahalli  13.1.-21.4.
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 h) 830111
ma 18.00-18.45  7.9.-30.11.
Liikuntahalli  11.1.-19.4. 
Antti Mäkelä
Kurssimaksu 55,00 €

Yleiskuntoa kehittävää ja ylläpitävää lii-
kuntaa. Keskitytään liikkuvuuden ja li-
haskunnon parantamiseen. 

Stepmuokkaus (16 h)  830100 
ma 18.30-19.30  7.9.-30.11.
Huoltamo gym  11.1.-26.4.
Mira Rantanen
Kurssimaksu 60,00 €
Askellusta steplaudalla sekä lihaskuntoa 
oman kehon painolla tavoitteena kehittää 
ja ylläpitää kuntoa sekä lihaskestävyyttä. 
Tunti sopii kaikille ikään, kokoon ja läh-
tökuntoon katsomatta. 

Lavatanssijumppa matala syke (26 h) 
830101
to 17.00-17.45  10.9.-3.12. 
Tutta Westerlund  14.1.-22.4.
Huoltamo gym 
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.

Lavatanssijumppa korkea syke (26 h) 
830102   
to 18.00-18.45  10.9.-3.12. 
Tutta Westerlund  14.1.-22.4.
Huoltamo gym 
Kurssimaksu 60,00 €
Lavatanssijumppa on helppo ja hauska tun-
ti, jossa kukaan ei jää seinäruusuksi. Tunti 
koostuu tutuista lavatanssilajeista, perus-
jumppaliikkeitä hillitysti mukaan sekoittaen. 

www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
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Zumba (35 h) 110500
ke 19.00-20.00  9.9.-2.12.
Liikuntahalli  13.1.-21.4.
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) 830105
ke 18.00-19.00  9.9.-2.12.
Liikuntahalli  13.1.-21.4. 
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.

Uusi!
Aivojumppaa liikkuen (24 h) 830115
to 17.00-17.45  17.9.-26.11.
Oma Tupa  14.1.-22.4.
Katja-Marika Mäkinen
Kurssimaksu 60,00€
Aivot ja kroppa vetreäksi! Lisää virtaa 
ajatuksiin ja kroppaan. Liikkeellisten, ke-
vyiden ja hauskojen harjoituksien avulla 
parannetaan aivoterveyttä ja muistiterve-
yttä. Sopii kaikenikäisille ja kuntoisille, 
liikkeitä tehdään omaan tahtiin. Ei vaadi 
ennakkotaitoja. Mukana mm. helppoja 
askelsarjoja, ristikkäisliikkeitä, muistia 
tukevia muistitehtäviä /liikkeitä sekä tie-
tenkin hyvää mieltä.

Senioreiden venyttely ja rentoutus 
(35 h) 830110
ke 12.15-13.15  9.9.-2.12.
Antti Mäkelä  13.1.-21.4.
Vanha Tampereentie 15-17
(R-kioskin alakerta)
Kurssimaksu 60,00 €
Huom! Paikka muuttunut!
Huolletaan kehoa rauhallisin ja rentoutta-
vin liikkein. Tunnilla tehdään liikkuvuus-
liikkeitä sekä paljon monipuolisia veny-
tyksiä. Tunnin lopuksi rentoutustuokio. 
Oma alusta mukaan.

Jooga (Hatha-jooga) aamuryhmä 
(52 h) 830104
ke 9.00-10.15  9.9.-2.12.
Jaana Lammi  13.1.-21.4.
Huoltamo gym
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 
joustava ja lämmin vaatetus. Ryhmä sopii 
aloittelijoille sekä aiemmin joogaa harras-
taneille. Ryhmään mahtuu 25 osallistujaa. 

Jooga (Hatha-jooga) iltaryhmä 
(52 h) 830103
ti 18.00-19.15   8.9.-1.12.
Jaana Lammi  12.1.-20.4.
Huoltamo gym 
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 
joustava ja lämmin vaatetus. Ryhmä sopii 
aloittelijoille sekä aiemmin joogaa harras-
taneille. Ryhmään mahtuu 25 osallistujaa.
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TERVEYS JA HYVINVOINTI

Opi rentoutumaan (6 h) 830112     
Verkkokurssi!
   21.9.-26.10.
Raija Haapoja
Kurssimaksu 20,00 €
Haluatko oppia rentoutumaan ja sen kaut-
ta lisätä hyvinvointiasi monin eri tavoin? 
Opi rentoutumaan -kurssilla käydään läpi 
rentoutumisen hyödyt ja vaikutukset, 
opitaan rentoutumaan hengitysharjoitus-
ten, lihasrentoutusten, tarinamatkojen ja 
tietoisuusharjoitusten kautta.  Jokaisella 
on mahdollisuus löytää oma miellyttävä 
tapa rentoutumiseen. Kurssilla seurataan 
vaikutuksia, harjoitellaan ja jaetaan ko-
kemuksia Padlet chat -pohjalla. Kurssi 
on ajasta ja paikasta riippumaton verk-
kokurssi. Saat sähköpostiisi materiaalit 
joka viikko. Yhteinen keskustelu käydään 
ilmaisella Padlet -pohjalla. Joka viikko 
on uusi teema ja uudet tavoitteet harjoi-
tukselle. Kurssin opettajan tuki on tarjol-
la koko kurssin ajan. Ilmoittautuminen 
14.9. mennessä. Opintoseteliavustuk-
sella tuettu kurssi. Kurssi on maksuton 
63 vuotta täyttäneille, eläkeläisille ja 
työttömille.

Uusi!
Minä Oy / Anna itsellesi lupa loistaa! 
(25 h)  999900
ti 18.00-19.30  8.9.-1.12.
Jaana Lammi  12.1.-20.4.
Ikatan takkahuone       joka toinen viikko
Kurssimaksu 45,00 €
Tervetuloa edistämään omaa hyvinvointia 
ohjatusti ja suunnitelmallisesti. Teemme 
erilaisia harjoitteita, pohdimme kehon 
ja mielen voimavaroja esim. itsetunnon 
vahvistamista, luovuutta ja läsnäoloa, 
stressin ja ajanhallintaa ja miten niihin 

voi itse vaikuttaa. Kokoontumisten vä-
lillä työstetään omaa hyvinvointisuunni-
telmaa. Mikä saa sydämesi laulamaan? 
Anna itsellesi aikaa pysähtyä sen äärelle 
-  ja pian olet oman itsesi toimitusjohtaja. 
Ilmoittautuminen 1.9. mennessä. 

MUU KOULUTUS

Omavalvontakurssi yrityksille ja 
yhdistyksille verkkokurssi (16 h)  
999901
   1.9.-27.10.
Kaija Rönni
Kurssimaksu 50,00 €
Ensimmäisellä kurssikerralla käydään 
läpi omavalvonnan perusteet ja omaval-
vontasuunnitelmiin perehtyminen. Toi-
sella kokoontumisella tehdään opastuk-
sen avulla omaa valvontasuunnitelmaa, 
seuraavilla kerroilla jatketaan suunnitel-
man tekoa terveystarkastajan vinkkien 
avulla. Viimeisellä kerralla viimeistellään 
omavalvontasuunnitelmien loppuhionta 
ja esittely. Kurssi toteutetaan etäopetuk-
sena. Opetuskerrat pidetään Microsoft 
Teams -ohjelmalla, osa materiaalista voi-
daan toimittaa osallistujille katsottavaksi 
tallennettuna. Lisäksi jokainen osallistuja 
saa oman 60 min ohjauskerran. Ilmoittau-
tuminen 25.8. mennessä.

MUSIIKKI 

Aikuisten puhallinorkesteri (26 h) 
110107
ma 19.15-20.15  7.9.-30.11.
Valkean ruusun koulu 11.1.-26.4.
Jorma Rajala 
Kurssimaksu 55,00 €
Tervetuloa aikuisten puhallinorkesteriin! 
Aikaisempaa soittokokemusta ei tarvita. 
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Ikaalisten Mieslaulajat (104 h) 110112
ti 18.00-21.00  8.9.-1.12.
Riitta Peurala   12.1.-20.4.
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)  110101
ma 18.30-20.30  7.9.-30.11.
Valkean ruusun koulu 11.1.-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) 110100
ti 18.45-21.00  8.9.-1.12.
Valkean ruusun koulu 12.1.-20.4.
Markku Huhtala  
Kurssimaksu 84,00 € 
Iskelmä- ja viihdemusiikkia, jonkin ver-
ran kansanlauluja meiltä ja muualta 3-ää-
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.

Ikaalisten Viulupelimannit (52 h) 
110110
to 18.00-19.30  10.9.-3.12.
Valkean ruusun koulu   14.1.-22.4.
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. 

Viulunsoitto 110109
Aino Ojakoski-Mattila
Valkean ruusun koulu
Lukuvuoden kurssimaksut
300,00 € / 30 min/vko
240,00 € / 20 min/vko
Aloita uusi harrastus tai jatka vanhaa! 
Tarjolla on viulunsoiton opetusta am-
mattitaidolla ja soiton iloa vaalien, ihan 
kaikenikäisille. Voit valita viikoittaisen 
henkilökohtaisen tunnin kestoksi 20 tai 
30 min/vko. Viulun hankinnassa opaste-
taan tarvittaessa ja pienempiä viuluja on 
mahdollista myös vuokrata. Lisätietoja 
saa opettajalta. Opetus alkaa viikolla 37. 
Soittoajat sovitaan opettajan kanssa. Il-
moittautuminen 4.9. mennessä. 

Harmonikansoitto 110108
Kaisa Kujanpää
Lukuvuoden kurssimaksut
300,00 € / 30 min/vko
240,00 € / 20 min/vko
Harmonikansoiton yksityisopetusta sekä 
aloitteleville että kokeneemmille harras-
tajille 20 tai 30 min/vko. Opetus suunni-
tellaan omien tavoitteiden mukaan. Ope-
tus alkaa viikolla 37. Soittoajat sovitaan 
opettajan kanssa. Ilmoittautuminen 4.9. 
mennessä. 

Löydä meidät 
Facebook: Ikaalisten kansalaisopisto

Twitter: KansalaisopIk
Instagram: ikaalisten_kansalaisopisto
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Pianonsoitto / vapaa säestys 110111
Valkean ruusun koulu 
Johanna Eränen  
Lukuvuoden kurssimaksut:
300,00 € / 30 min/vko
240,00 € / 20 min/vko
Pianonsoiton tai vapaan säestyksen yk-
sityisopetusta 20 tai 30 min/vko. Opetus 
suunnitellaan omien tavoitteiden mukaan. 
Soittoajat sovitaan opettajan kanssa. Terve-
tuloa oppimaan pianolla klassista musiikkia 
ja viihdemusiikkia. Ilmoittautuminen 6.9. 
mennessä. Opetus alkaa viikolla 37.

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

KOVELAHTI

Puutyö/entisöinti (104 h) 110414
ma 18.00-21.00  7.9.-30.11.
Kovelahden verstas 11.1.-26.4.
Opettaja avoin
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) 110114  
pe 13.00-15.00  11.9.-4.12.  
Paikka avoin  15.1.-23.4. 
Seppo Sjöman            joka toinen viikko
Kurssimaksu 55,00 €
Yhteislaulua teemoilla. Tervetuloa kaikki 
mukaan! 

Kimppajumppa (34 h) 830108  
ti 18.00-19.00  8.9.-1.12.
Nousula   12.1.-20.4.
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.

LUHALAHTI

Entisöinti ja puutyöt (78 h) 110410
ma 16.30-19.30  7.9.-30.11.
Matti Lahtisen vertas 11.1.-26.4.
Sirpa Salminen
Kurssimaksu 87,00 € 
Huom! Kellonaika muuttunut!
Kurssilla entisöidään ja pintakäsitellään 
omia vanhoja huonekaluja, myös pieni-
muotoista verhoilua (ei sohvia). Voit tehdä 
myös muita puutöitä. Kurssilaiset hankki-
vat tarvitsemansa materiaalit itse. Kurssi 
sopii vasta-alkajille sekä aikaisemmin en-
tisöintiä ja puutöitä harrastaneille. 

Kimppajumppa (34 h) 830106
ke 18.00-19.00  9.9.-2.12.
Luhalahden koulu 13.1.-21.4.
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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MANSONIEMI 

Kimppajumppa (26 h) 830109
ti 19.00-19.45  8.9.-1.12.
Mansoniemen koulu 12.1.-20.4.
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) 11013
to 18.30-20.45  10.9.-3.12.
Mansoniemen koulu 14.1.-22.4.
Raija Niemi                  joka toinen viikko
Kurssimaksu 55,00 €   
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 kokoontumiskertojen 
ulkopuolella. Askartelut kurssilaisten toi-
veiden mukaan. 

PUKARA

Hyvän olon jumppa (35 h) 830113
ke 18.00-19.00  9.9.-2.12.
Kylätalo Toimela   13.1.-21.4.
Heli Kauramäki
Kurssimaksu 55,00 €
Tunnit sisältävät monipuolisesti tanssil-
lista jumppaa, lihaskuntoa ja venyttelyä/
rentoutusta. Varaa mukaan alusta, rento 
vaatetus ja juomapullo.

TEVANIEMI

Kimppajumppa (35 h) 830107

ti 19.30-20.30  8.9.-1.12.
Tevaniemen  12.1.-13.4.
maamiesseurantalo
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) 110415

to 14.00-16.15  17.9.-17.12.
Jaakko Hauturi  21.1.-22.4.
Raija Niemi  kerran kk
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. 
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JÄMIJÄRVEN OHJELMA

KIRJALLISUUS JA 
KIRJOITTAMINEN

Flash fiction  (60 h)  130201       
Verkkokurssi!
17.00-18.30   12.10.-7.12.
Milla Tuominen  11.1.-12.4.
Kurssimaksu 70,00 €
Oletko kuullut käsitteistä flash fiction, 
minuuttinovelli tai raapale? Haluaisitko 
kirjoittaa fiktiota, mutta sinulla ei kos-
kaan tunnu olevan aikaa pidemmälle 
proosalle? Nyt tarjolla on oppia, tsemppiä 
ja vertaispalautetta erittäin lyhyen proo-
san kirjoittamiseen ja hiomiseen. Kurssi 
on ns. matalan kynnyksen kirjoittaja-
kurssi, eli aiempaa kokemusta luovasta 
kirjoittamisesta et tarvitse, mutta jos sel-
laista löytyy, haitaksi se ei kuitenkaan ole. 
Kurssin päätteeksi opiskelijoiden parhaat 
raapaleet kootaan julkaisuksi ja julkaisu 
voidaan kirjoittajien niin halutessa jul-
kaista myös äänikirjana. Tarvitset kurssia 
varten internetyhteyden, mobiililaitteen/
tietokoneen ja kuulokemikrofonin etäko-
koontumisia varten. Etäkokoontumisten 
lisäksi kurssi sisältää itsenäistä opiskelua, 
jonka aikataulu joustaa oman aikataulu-
si mukaan. Itsenäistä opiskelua on noin 
kaksi oppituntia/vko. Kurssi sopii sekä 
aikuisille että nuorille noin 12-vuotiaista 
alkaen. Ennen opetuksen alkamista voit 
tutustua esimerkiksi seuraaviin teoksiin: 
István Örkény: Minuuttinovelleja, István 
Örkény: 100 minuuttinovellia, Shimo 
Shuntila: Sata kummaa kertomusta, Anni 
Nupponen: Hirviöasiakaspalvelu, Petri 
Tamminen: Elämiä.
Etäkokoontumispäivät: 12.10. (kurssin 

aloitus), 9.11., 7.12., (joululoman aikana 
ei työskentelyä, itsenäisesti voi kertail-
la ja kirjoittaa), 11.1., 8.2., 8.3. ja 12.4. 
(kurssin päätös). Ilmoittautuminen 2.10. 
mennessä.

Tekstinhuoltokurssi (24 h) 130202  
Verkkokurssi!
   17.9.-3.12.
Milla Tuominen
Kurssimaksu 40,00 €
Bloggaatko, twiittaatko, instagrammaat-
ko? Teetkö raportteja, tarjouksia, toimin-
takertomuksia, opiskelutehtäviä? Kirjoi-
tatko fiktiota, lehtijuttuja tai tietokirjaa? 
Haluatko harjoitella tekstisi tiivistämistä 
ja sujuvoittamista tai ratkaista tyylin ja 
kielenhuollon haasteita? Kokonaan ver-
kossa pidettävässä tekstinhuoltopajassa 
pureudutaan opiskelijoiden omiin teks-
teihin kulloinkin käsiteltävänä olevan 
aihealueen näkökulmasta. Tehtävät jul-
kaistaan kerran viikossa ja ne tehdään 
itsenäisesti, lisäksi kurssiin kuuluu teh-
tävien yhteinen purku kurssin keskus-
telualueella ja opettajan sähköpostituki. 
Kurssi sopii sekä aikuisille että nuorille. 
Ilmoittautuminen 9.9. mennessä.

MUSIIKKI

Yhteislauluillat (12 h) 110130
to 18.00-19.30  17.9.-26.11.
Keskuskoulu taideluokka 
Seppo Sjöman
Kurssimaksu 25,00 € 
Yhteislaulua teemoilla kahvitarjoilun 
kera. Tervetuloa kaikki mukaan! Kokoon-
numme parillisilla viikoilla.
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Uusi!
Pianonsoitto / vapaa säestys 110144    
Keskuskoulun musiikkiluokka
Johanna Eränen
Lukuvuoden kurssimaksut
300,00 € / 30 min/vko
240,00 € / 20 min/vko
Pianonsoiton ja vapaamman soittamisen 
yksityisopetusta - sekä aikuisille että lap-
sille. Olitpa sitten vasta-alkaja tai pidem-
pään soittamista harrastanut, tervetuloa 
mukaan! Soitonopetukseen on matala 
kynnys osallistua, sillä opetus räätälöi-
dään jokaisen opiskelijan omien toivei-
den ja lähtökohtien mukaisesti. Myös ajat 
pystytään sopimaan joustavasti. Tunneilla 
voidaan lähestyä pianonsoittoa monenlai-
sista lähtökohdista: perinteinen piano-
opetus puolustaa edelleen paikkaansa, 
mutta sen rinnalla ja/tai sijaan voidaan 
opiskella myös esim. erilaisia rytmimu-
siikin tyylejä, improvisoimista, yhteislau-
lujen säestämistä sekä oman laulamisen 
säestämistä pianolla. Tunneilla on aina 
iloinen soittamisen meininki! Kurssi to-
teutuu mikäli kurssille ilmoittautuu riit-
tävän monta opiskelijaa Jämijärvellä, 
muutoin opetus toteutetaan Ikaalisissa. 
Opetuskertoja on syksyllä ja keväällä 
yhteensä 26. Haluttaessa voidaan esimer-
kiksi pitää pidempiä tunteja joka toinen 
viikko. Tarkempi päivä ja soittoaika sovi-
taan opettajan kanssa. 

Lasten musiikkileikkikouluryhmät (26 h)
Pääskyn päiväkoti 9.9.-4.12., 13.1.-21.4.
Kurssimaksu 45,00 €/syksy, 
45,00 €/kevät
Anne Kasittula
Tuo lapsesi iloitsemaan ja nauttimaan mu-
siikista. Laulamme, soitamme ja liikumme 
musiikin tahdissa. Opimme uusia loruja ja 
lauluja. Tutustumme myös erilaisiin ryt-
mi- ja laattasoittimiin sekä opimme niiden 
soittotavat. Ryhmiin otetaan 12 lasta.

alle 3-vuotiaat  (lapsi+aikuinen-ryhmä)   
110140                           ke 16.30-17.15

3-4 -vuotiaat   110141    ke 17.15-18.00

5-6 -vuotiaat   110142    ke 18.00-18.45

Ukulelen alkeis- ja jatkokurssi (30 h) 
110146   
ma 17.15-19.30  21.9.-30.11.
Keskuskoulu musiikkiluokka
Jari Hiltunen
Kurssimaksu 30,00 € / 45,00 €
Tervetuloa tutustumaan iloiseen ja help-
poon ukulelen soittoon! Kurssilla opetel-
laan ukulelen soittoa, säestystä sekä ryh-
mässä soittamista. Kurssilla voi soittaa 
myös lyömäsoittimia ja bassoa. Kurssi on 
jaettu kahteen osaan eli 1. tunnin aikana 
mukana ovat vain ukulelen alkeita harjoit-
televat ja klo 18.00 alkaen mukaan tulevat 
ukulelea jo aiemmin soittaneet ja koko 
ryhmä soittaa yhdessä. Opettajalta tai kou-
lulta saa soittimen lainaksi, mahdollista 
tilata myös opettajan kautta oma soitin (n. 
70-100 € mallista riippuen). Ilmoittautu-
minen 14.9. mennessä. Ilmoita kumpaan 
ryhmään osallistut. 
Ei opetusta 19.10. Kurssimaksu aloitteli-
joilta 45 € (klo 17.15-19.30) ja jatkavilta 
30 € (klo 18.00-19.30).

Ilmoittautuminen 
kursseille alkaa 

perjantaina 14.8.2020 
klo 8.30
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KÄDEN TAIDOT 

Käsityöpaja Kirkonkylässä (18 h) 
110434     
to 18.00-20.15  10.9.-3.12.
Keskuskoulu                    joka toinen viikko
taideluokka 
Elisa Niemi
Kurssimaksu 30,00 €
Käsitöiden tekeminen rentouttaa, luo iloa 
elämään ja tuo ihmisen tiiviimmin osaksi 
yhteisöä. Opettaja tuo tullessaan ideoita, 
joista yhdessä mietimme mitä teemme. 
Esimerkiksi vanhoista hopea- ja alpakka-
lusikoista voi tehdä persoonallisia kaula- 
ja rannekoruja sekä korviksia. Pitsit ovat 
vuosien varrella unohtuneet kaappien 
kätköihin, joten nyt voidaan saada uusi 
elämä jo unohtuneille tai rikkoontuneille 
pitseille tekemällä niistä uusia tuotteita. 
Ei opetusta 22.10. Ilmoittautuminen 4.9. 
mennessä. Opintoseteliavustuksella tuet-
tu kurssi. Kurssi on maksuton 63 vuotta 
täyttäneille, eläkeläisille ja työttömille.

Moninaista muotoilua kotiin ja 
puutarhaan (75 h) 110440 
pe 18.00-20.15  11.9.-4.12.
Keskuskoulu  11.1.-23.4.
taideluokka
Leena Järvinen
Kurssimaksu 84,00 €
Tuunaa vanhaa tai tee uutta. Voi ideoida 
esineitä, koristeita ym. sisälle tai puutar-
haan. Materiaaleissa löytyy valinnanvaraa 
eli voit käyttää esim. muotoilubetonia, eri-
laisia kovikeaineita, tehdä risu- tai pajutöi-
tä jne. Voit tehdä myös keramiikkatöitä.

Puutyö ja entisöinti (75 h) 110466
ke 18.00-20.15  9.9.-2.12.
Keskuskoulu  13.1.-21.4.
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.

Kankaankudonta Kirkonkylä (52 h) 
110430
ke 14.00-17.00  16.9.-25.11.
Palvimäki   13.1.-21.4.
Tanja Pajala                      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 10.9. mennessä. Kokoontumi-
set parillisilla viikoilla.

Kankaankudonta Suurimaa (24 h) 
110431  
ke 14.00-15.30  9.9.-2.12.
Suurimaan   20.1.-14.4.
maamiesseurantalo      joka toinen viikko
Tanja Pajala
Kurssimaksu 50,00 €  
Tule ja valmista itsellesi käyttötekstiilejä: 
Mattoja, pöytäliinoja, huopia ym. kudon-
naisia. Ota mukaan malleja, jos sinulla on. 
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Toteutamme uusia ideoita mahdollisuuksien 
mukaan. Ryhmään mahtuu uusia opiskelijoi-
ta. Kokoontumiset parittomilla viikoilla.

Käsityöpaja Suurimaalla (18 h) 
110432    
ke 18.00-20.15            16.9.-25.11.
Suurimaan                  joka toinen viikko
maamiesseurantalo
Elisa Niemi 
Kurssimaksu 30,00 €
Käsitöiden tekeminen rentouttaa, luo iloa 
elämään ja tuo ihmisen tiiviimmin osaksi 
yhteisöä. Opettaja tuo tullessaan ideoita, 
joista yhdessä mietimme mitä teemme.  
Alkuun mm. pientä pajutyötä.  Valetaan 
erilaisia pieniä betonitöitä, esim. peh-
moleluja kovetetaan betonihahmoiksi 
ym.  Valmistetaan vanhoista hopea- ja 
alpakkalusikoista persoonallisia kaula- 
ja rannekoruja sekä korviksia. Pitsit ovat 
vuosien varrella unohtuneet kaappien 
kätköihin, joten nyt voidaan saada uusi 
elämä jo unohtuneille tai rikkoontuneille 
pitseille tekemällä niistä uusia tuotteita. 
Ilmoittautuminen 9.9. mennessä.

RUOANVALMISTUS

Villiruokaa lautaselle: yrtit, marjat ja 
sienet (18 h) 810210
la, su 10.00-14.30          20.9. ja 26.-27.9.
Keskuskoulu kotitalousluokka
Outi Karttunen
Kurssimaksu 40,00 €
Opimme tunnistamaan kotipihan tutuista 
”rikkaruohoista” villiruokana käytettä-
vät kasvit sekä tutustumme ruokasieniin. 
Teemme keruuretkiä luontoon niin, että 
kaikki varmasti tunnistavat käytettävät 
kasvit ja sienet. Lisäksi valmistamme 
niistä herkullisia välipaloja, juomia ja 

säilykkeitä sekä lämpimiä kasvisruokia. 
Oppimateriaalina opettajan valmistama 
aineisto. Kurssilla kerätään pieni ruoka-
ainemaksu. Kokoontumiset su 20.9., la-
su 26.-27.9. klo 10.00-14.30. Kurssilla 
otetaan huomioon ruokavaliot eli tarvitta-
essa on tarjolla myös täysin vegaaninen 
ja gluteeniton ruokavalio (tästä + muista 
allergioista pyydetään ilmoittamaan il-
moittautuessa).

TANSSI

Tutustu itämaiseen tanssiin (10 h) 
110502   Verkkokurssi!
  to 17.9.-19.11.
Katja-Marika Mäkinen
Kurssimaksu 25,00 €
Notkeutta, lihaskuntoa, luovuutta ja es-
teettisyyttä sekä kunnon kohotusta luvas-
sa tämän tanssimuodon tunneilla. Kurs-
silla opit etävideoiden avulla itämaisen 
tanssin perusliikkeitä, helppoja sarjoja ja 
kauniita käsiliikkeitä. Kurssiaikaan kuu-
luu myös alkulämmittely ja loppuvenytte-
ly. Saat kurssipäivinä sähköpostiisi linkin 
sen viikon opetusvideoihin, jotka näkyvät 
YouTuben kautta. Videot ovat näkyvissä 
opetuspäivästä kurssin loppuun asti, joten 
voit kerrata videolinkkien kautta. Kurssi-
videot ovat opettajan tekemiä, eivät ne-
tistä ladattuja. Kerran kuukaudessa myös 
etätunti livenä, jossa voit kysyä neuvoja 
opettajalta. Tervetuloa tanssimaan etänä! 
Ilmoittautuminen 10.9. mennessä.
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KiddieJam 3-6 -vuotiaille (6 h) 
830120 
ti 18.00-18.45  15.9.-24.11.
Keskuskoulu              joka toinen viikko
liikuntasali
Marjo Koivuniemi
Kurssimaksu 25,00 €
KiddieJam tarjoaa alle kouluikäisil-
le lapsille kurkistuksen eri tanssilajien 
maailmaan. KiddieJam-tanssitunnilla 
jammaillaan lajinomaisesti luovuutta ja 
leikkiä unohtamatta ja pienet tanssijan 
alut saavat opettajan valitsemia maistiai-
sia baletin, kansantanssin, showtanssin, 
streetlajien ja paritanssien perusteista ja 
kehittävät samalla tanssillisia perustaito-
jaan. Kokoontumiset parillisilla viikoilla.

KiddieJam 7-8 -vuotiaille (6 h) 
830121
ti 18.00-18.45   8.9.-1.12.
Keskuskoulu               joka toinen viikko
liikuntasali
Marjo Koivuniemi
Kurssimaksu 25,00 €
Samanlainen kuin kurssi 830120.

LIIKUNTA

Jooga (50 h) 830126
ma 18.30-20.00  7.9.-30.11.
Jämijärven keskuskoulu 11.1.-19.4.
liikuntasali
Minna Tervalahti
Kurssimaksu 70,00 €   
Joogaharjoitukset lisäävät kehon liikku-
vuutta, elinvoimaisuutta, keskittymistai-
toa ja kykyä rentoutua. Mukaan voi ottaa 
oman alustan. Sopii kaikenikäisille, myös 
aloittelijoille. 

Varttuneen väen jumppa (35 h) 
830130
ke 18.00-19.00   9.9.-2.12.
Jämijärven keskuskoulu 13.1.-21.4.
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   9.9. -2.12.
Keskuskoulu    13.1.-21.4.
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                       8.9.-1.12.
Tykköön koulu                     12.1.-20.4.
Marjo Koivuniemi
Kurssimaksu 55,00 €  
Samanlainen kuin kurssi 830131.

Ilmoittautuminen 
kursseille alkaa 

perjantaina 14.8.2020 
klo 8.30
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TERVEYS JA HYVINVOINTI

Opi rentoutumaan (6 h) 830112     
Verkkokurssi!
   21.9.-26.10.
Raija Haapoja
Kurssimaksu 20,00 €
Haluatko oppia rentoutumaan ja sen kaut-
ta lisätä hyvinvointiasi monin eri tavoin? 
Opi rentoutumaan -kurssilla käydään läpi 
rentoutumisen hyödyt ja vaikutukset, 
opitaan rentoutumaan hengitysharjoitus-
ten, lihasrentoutusten, tarinamatkojen ja 
tietoisuusharjoitusten kautta.  Jokaisella 
on mahdollisuus löytää oma miellyttävä 
tapa rentoutumiseen. Kurssilla seurataan 
vaikutuksia, harjoitellaan ja jaetaan ko-
kemuksia Padlet chat -pohjalla. Kurssi 
on ajasta ja paikasta riippumaton verk-
kokurssi. Saat sähköpostiisi materiaalit 
joka viikko. Yhteinen keskustelu käydään 
ilmaisella Padlet -pohjalla. Joka viikko on 
uusi teema ja uudet tavoitteet harjoituk-
selle. Kurssin opettajan tuki on tarjolla 
koko kurssin ajan. Ilmoittautuminen 14.9. 
mennessä. Opintoseteliavustuksella tuet-
tu kurssi. Kurssi on maksuton 63 vuotta 
täyttäneille, eläkeläisille ja työttömille.

MUU KOULUTUS

Omavalvontakurssi yrityksille ja yh-
distyksille verkkokurssi (16 h)  999901 
Verkkokurssi!
   1.9.-27.10.
Kaija Rönni
Kurssimaksu 50,00 €
Ensimmäisellä kurssikerralla käydään 
läpi omavalvonnan perusteet ja omaval-
vontasuunnitelmiin perehtyminen. Toi-
sella kokoontumisella tehdään opastuk-
sen avulla omaa valvontasuunnitelmaa, 
seuraavilla kerroilla jatketaan suunnitel-
man tekoa terveystarkastajan vinkkien 
avulla. Viimeisellä kerralla viimeistellään 
omavalvontasuunnitelmien loppuhionta 
ja esittely. Kurssi toteutetaan etäopetuk-
sena. Opetuskerrat pidetään Microsoft 
Teams -ohjelmalla, osa materiaalista voi-
daan toimittaa osallistujille katsottavaksi 
tallennettuna. Lisäksi jokainen osallistuja 
saa oman 60 min ohjauskerran. Ilmoittau-
tuminen 25.8. mennessä.

Löydä meidät 
Facebook: Ikaalisten kansalaisopisto

Twitter: KansalaisopIk
Instagram: ikaalisten_kansalaisopisto
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IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
ILMOITTAUTUMISLOMAKE 2020-2021

TÄTÄ LOMAKETTA EI TÄYTETÄ, JOS OLET ILMOITTAUTUNUT 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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IKAALISTEN KAUPUNGIN VAPAA-AIKAPALVELUT

Ikaalisten kaupunginkirjasto
Poppelikatu 10, 39500 Ikaalinen
puh. 044 073 0133, (03) 458 6780
https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/
Kokoelmahaku, varaukset ja uusinnat: piki.verkkokirjasto.fi

Ajankohtaiset aukioloajat kannattaa tarkistaa netistä tai soittamalla. 
Niistä ilmoitetaan myös paikallislehdessä.

Syksyn 2020 ohjelmaa:
La 26.9. klo 12.30
Vieraanamme Matti Laine, kirjailija ja käsikirjoittaja Elias Vitikka -dekkarien, 
Sorjosen ja Paratiisin takaa.

Ma 5.10. alkaen
Ikaalisten juhlaviikolla vieraileva grafiikkanäyttely Palatsien valoa.

Ma 12.10. alkaen 
Aseeton Suomi -taidenäyttely esillä kahden viikon ajan.

Lokakuun lopulla Tiinan kirjakutsut, eli syksyn uutuuskirjojen esittelyä kahvin kera.

Ma 16.11. klo 18.00
Vieraanamme vaeltajaekspertti Harri Ahonen, aiheena Pohjois-Norjan rannikkoreitit.



34

Ikaalisten kaupungin kulttuuritoimi
Tulossa syksyllä mikäli koronatilanne sallii:

Kulttuuriviikko 4.-11.10.
Ohjelmassa mm. Tampereen taidemuseon näyttely ”Palatsien valoa”
Ikaalisten kaupunginkirjastossa sekä Röyhiön kylätalolla näyttely ”Leikin lumoa”. 
Seuraa ilmoittelua.

Elokuvanäytökset Altin salissa
SASKY koulutuskuntayhtymä remontoi auditorion niin, että elokuvia pääsemme 
jälleen näyttämään syksyllä. Seuraa ilmoittelua, kerro elokuvatoiveita. 
Elokuvissa tavataan!

NUORISOTILA VIENOLAN ELO-SYYSKUUN 2020 
TEEMAILLAT JA AUKIOLOAJAT
(os. Oikotie 8, 39500 Ikaalinen)

AUKI 5-6 -LUOKKALAISILLE PERJANTAISIN KLO 15.00-18.00. 
Ikaalisten kaupungin nuorisotoimi järjestää nuorisotila Vienolassa toiminnallisia 
nuorisotilailtoja. Tervetuloa! 

Pe 7.8. Vohvelien paistoa ja herkuttelua
Pe 14.8. Back to school Partyt- grillausta, pihapelejä, polaroid- kamukuvausta
Pe 218. Totta vai Tarua – visailuja ja kisailuja 
Pe 28.8. Vienolan telttadisco – toivemusaa, poppareita, limboilua 
Pe 4.9. Vienolan minigolf
Pe 11.9. Avaimenperäaskarteluja
Pe 18.9. Pastaperjantai – kokataan ja herkutellaan 
Pe 25.9. Leivotaan omenapiirakkaa
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AUKI YLÄASTEIKÄISILLE JA SITÄ VANHEMMILLE ALLE 18-V. NUORILLE 
MA 16.00-20.00, KE 17.00-21.00, PE 18.00-23.00, LA 18.00-22.00

(lauantai-aukiolo 5.9. alkaen) Ikaalisten kaupungin nuorisotoimi järjestää nuorisotila 
Vienolassa toiminnallisia nuorisotilailtoja. Tervetuloa! 

Pe 7.8. Vohvelien paistoa ja herkuttelua
Ma 10.8. Toiveita ja ideoita syksylle
Ke 12.8. Makramee-seinäkoristeiden 
askartelua
Pe 14.8. Back to school Partyt – grillaus-
ta, polaroid-kamukuvausta, skabailuja 
Ma 17.8. Porkkanasämpylöiden leivontaa
Ke 19.8. Biljarditurnaus
Pe 21.8. Totta vai Tarua – visailuja ja 
kisailuja 
Ma 24.8. Kangaskassien tuunausta 
Ke 26.8. Vienolan bingoilta
Pe 28.8. Vienolan the one and only 
telttadisconight
Ma 31.8. Tilojen tietovisa
Ke 2.9. Lautapeli-ilta
Pe 4.9. Minigolfia tilojen tapaan
La 5.9. Kehonhuoltoa foam rollereilla 

Ma 7.9. Smoothiemaanantai 
Ke 9.9. Leivotaan omenakaurapaistosta 
Pe 11.9. Avaimenperäaskarteluja
La 12.9. Karaokea Vienolan tapaan 
Ma 14.9. Musavisailua
Ke 16.9. Unelmien aarrekarttojen val-
mistusta 
Pe 18.9. Pastaperjantai – kokataan ja 
herkutellaan 
La 19.9. Tuunataan patalappuja 
Ma 21.9. Maalailumaanantai, yhteistai-
deprojekti 
Ke 23.9. Nopeuspeliturnaus
Pe 25.9. Leivotaan omenapiirakkaa
La 26.9. Korttipeli-ilta
Ma 28.9. Syysaskarteluja syksyn lehdistä 
Ke 30.9. Puhutaan päihteistä - Drunk 
Busters simulaatiolasirata

Nuorisotila Vienolan toiminta on päihtee-
töntä ja ohjattua, kaikille nuorille avointa 
ja maksutonta Ikaalisten kaupungin nuo-
risotoimen järjestämää nuorisotilatoimin-
taa. 

Lisätiedot: 
Nuoriso- ja perheohjaaja Susanna Mäkelä 
p. 044 7301224 
IG: nuorisotila.vienola
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Ikaalisten kaupungin liikuntatoimen ryhmät 
syksyllä 2020 ja keväällä 2021

NUORET/TYÖIKÄISET

Kuntonyrkkeily Liikuntahallilla 
maanantaisin 17.8.-23.11.2020 ja 11.1.-26.4.2021 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 hlöä. Hinta 50€/syksy. Ohjaajana Hanna-Mari Suomela. Ilmoitt. 
syksyn ryhmään 3.-5.8. https://www.kuntapalvelut.fi/ikaalinen/ tai p. 044 730 1350.

TULE-jumppa Liikuntahallilla 
maanantaisin 17.8.-23.11.2020 ja 11.1.-26.4.2021 klo 18.00-18.55
Kevyttä ja monipuolista liikuntaa, joka painottuu tuki- ja liikuntaelimistön toimintaky-
vyn ylläpitoon ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tunti koostuu lämmittelystä, harjoitus- 
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ja venyttelyosuuksista. Harjoitukset kehittävät lihaskunto- ja liikkuvuusominaisuuksia, 
tasapainoa ja kehonhallintaa. Jumppa soveltuu henkilöille, joilla on esim. selkävaivoja 
tai nivelperäisiä ongelmia sekä ikääntyville, liikuntaa aloitteleville ja ylipainoisille. 
Hyödynnämme tunneilla erilaisia liikuntavälineitä. Ryhmäkoko max. 25 hlöä. Hinta 
45€/syksy. Ohjaajana Marika Salminen. Ilmoitt. syksyn ryhmään 3.-5.8. https://www.
kuntapalvelut.fi/ikaalinen/ tai p. 044 730 1350.

Kiertoharjoittelu Liikuntahallilla 
maanantaisin 17.8.-23.11.2020 ja 11.1.-26.4.2021 klo 19.00-19.55
Monipuolista liikuntaa, jossa hyödynnetään erilaisia liikuntavälineitä. Harjoitukset ke-
hittävät tehokkaasti kestävyys- että lihaskuntoa. Tunti koostuu lämmittelystä, kierto-
harjoittelusta ja loppuverryttelystä. Ryhmä soveltuu kaikenikäisille ja kuntoisille. Ryh-
mäkoko max. 25 hlöä. Hinta 45€/syksy. Ohjaajana Marika Salminen. Ilmoitt. syksyn 
ryhmään 3.-5.8. https://www.kuntapalvelut.fi/ikaalinen/ tai p. 044 730 1350.

Miesten höntsypeliporukka vanhalla lukiolla 
maanantaisin 24.8.-30.11.2020 ja 11.1.-26.4.2021 klo 19.00-20.00
Ryhmä on suunnattu 40-60-vuotiaille vähän tai ei lainkaan liikuntaa harrastaville mie-
hille. Kevään aikana tutustutaan eri liikuntalajeihin, pelataan eri pallopelejä ja tehdään 
erilaisia kuntoharjoituksia jokaisen kuntotaso huomioiden. Ryhmäkoko max. 15 hlöä. 
Hinta 45€/syksy. Ohjaajana Antti Mäkelä. Ilmoitt. syksyn ryhmään 3.8. alk. https://
www.kuntapalvelut.fi/ikaalinen/  tai 043 2170390 / Mäkelä.

Päiväliikuntaa työikäisille Liikuntahallilla 
keskiviikkoisin 19.8.-25.11.2020 ja 13.1.-21.4.2021 klo 10.45-11.45
Kuntalaisten pyynnöstä uusi päivällä oleva liikuntaryhmä. Ryhmässä erilaisia lajiko-
keiluita (pallopelejä, lihaskuntopiirejä, liikkuvuus- ja venyttelyharjoittelua yms.). Sopii 
liikuntaa aloitteleville ja kaiken kuntoisille työikäisille.  Ohjaajana Antti Mäkelä. Hinta 
2 €/kerta. Ryhmäkoko max. 20 hlöä. Ei ennakkoilmoittautumista. 

Kahvakuula Liikuntahallilla 
torstaisin 20.8.-26.11.2020 ja 14.1.-22.4.2021 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, perus kahvakuulaharjoitteista ja niiden variaatioista 
sekä loppuvenyttelystä. Ryhmäkoko max. 25 hlöä. Hinta 45 €/syksy. Ohjaajana Marika 
Salminen. Ilmoitt. syksyn ryhmään 3.-5.8. https://www.kuntapalvelut.fi/ikaalinen/ 
tai p. 044 730 1350.
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LAPSET

Temppukerho Liikuntahallilla 
keskiviikkoisin 12.8.-25.11.2020 ja 13.1.-28.4.2021
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 Marika Salminen. Ilmoitt. 
syksyn ryhmään 3.-5.8. https://www.kuntapalvelut.fi/ikaalinen/ tai p. 044 730 1350.

Perhetemppu Liikuntahallilla 
torstaisin 20.8.-26.11.2020 ja 14.1.-22.4.2021 klo 17.00–17.45
Perhetemppu on hauskaa temppuilua lapsen ja vanhemman tai isovanhemman kanssa 
välineillä ja ilman. Iloa ja mukavaa yhteistoimintaa helpoilla temppuliikkeillä, joita 
lapsi ja aikuinen tekevät yhdessä! Tunti on suunnattu vanhemmille/isovanhemmille ja 
3-5-vuotialle lapsille. Ryhmäkoko max. 15 hlöä. Hinta 35€/syksy (yhteensä aikuiselta 
ja lapselta). Ohjaajana Marika Salminen. Ilmoitt. syksyn ryhmään 3.-5.8. https://www.
kuntapalvelut.fi/ikaalinen/ tai p. 044 730 1350.

SENIORIT

Ikääntyvien voima- ja tasapainojumppa Liikuntahallilla 
tiistaisin 18.8.-24.11.2020 ja 12.1.-20.4.2021 klo 15.00-16.00
Toimintakykyä tukeva tunti: voima- ja tasapainoharjoituksia sekä kehonhallintaa ke-
hittäviä 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. Ilmoit-
tautuminen paikan päällä. Hinta 30 €/syksy. Ohjaajana Marika Salminen.

Syksyn 2020 ryhmiin ilmoittautumiset 3.8.2020 alkaen 
ja kevään 2021 ryhmiin ilmoittautumiset 4.1.2021 alkaen

 (Ikäihmisten tasapainojumppaan ilmoittautuminen paikan päällä)

MUUTOKSET MAHDOLLISIA! SEURAA PAIKALLISLEHTEÄ 
SEKÄ IKAALISTEN KAUPUNGIN NETTI- JA FACEBOOK-SIVUJA.

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT:
https://www.kuntapalvelut.fi/ikaalinen/

Terveysliikuntakoordinaattori Marika Salminen, puh. 044 730 1350

LIIKUNTARYHMIÄ EI SYYSLOMAVIIKOLLA 42. EIKÄ HIIHTOLOMAVIIKOLLA 9.
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Maksutonta liikuntaneuvontaa ja 
perheliikuntaneuvontaa ikaalilaisille!

Maksuton liikuntaneuvonta on suunnattu kaikenikäisille ikaalilaisille, jotka liikkuvat 
terveytensä kannalta liian vähän, eivät ole löytäneet sopivaa liikuntamuotoa tai kai-
paavat neuvoja liikkumiseen tai ravitsemukseen. Haluatko lisätä liikuntaa, muttet tie-
dä mistä tai miten aloittaa? Mietityttääkö ruokailutottumuksesi? Liikuntaneuvonnassa 
keskustellaan asiakkaan liikkumistottumuksista, käydään läpi alueen liikuntatarjontaa, 
pohditaan oikeanlaista syömistä ja ateriarytmiä ja tehdään tarvittaessa liikunta- tai ra-
vitsemussuunnitelma asiakkaan toiveista ja tilanteesta riippuen.

Perheiden liikuntaneuvonta on tarkoitettu edistämään ikaalilaisten perheiden harras-
teliikuntaa ja arkiaktiivisuutta sekä terveellisiä ruokailutottumuksia. Liikuntaneuvon-
taa toteutetaan tapaamiskäynteinä ja puhelinneuvontana.

Perheliikuntaneuvonta antaa opastusta: 
•  liikunnan harrastusmahdollisuuksista
•  sisä- ja ulkoliikuntapaikoista
•  arkiliikunnan toteuttamiseen ja perheen yhteiseen tekemiseen
•  lasten/perheen ravintosuosituksista ja ohjeita toteutukseen

Varaa aika maksuttomaan liikuntaneuvontaan tai perheliikuntaneuvontaan joko puhe-
limitse tai sähköpostilla. Voit myös keskustella liikkumislähetteestä terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa. 

Ikaalisten kaupunki / liikuntapalvelut
Terveysliikuntakoordinaattori Marika Salminen 
marika.salminen@ikaalinen.fi
puh. 044 730 1350



Julkinen tiedote

Etukannessa: Harmonikansoittajat Veeti ja Ville Sjöman, 
Pukaran hyvän olon jumppaiset, Iloiset taiteilijat
Takakannessa: Kamarikuoro Cantando


