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Rehtorin tervehdys
Kansalaisopisto hyvinvointia edistämässä
Kuluvan vuoden keväänä kansalaisopistotoiminta koki kovemman luokan turbulenssia. Yleisesti ”turbulenssi” sanaa on käytetty kuvaamaan lentokoneen heilahduksia
lennon aikana. Ajan saatossa erityisesti reittilentäjät ovat oppineet tunnistamaan ja
reagoimaan jo ennakolta mahdollisia vaaranpaikkoja ja koneessa sytytetään turvavyövalo merkiksi rajoittamaan heilahduksien aiheuttamia vahinkoja. Kansalaisopistotoiminnassa tuo turvavyö on ollut seudullisen ja paikallisen koronanyrkin linjaama
rajoitustoimi. Poikkeusolojen johtoryhmät ovat tehneet töitä, jotta kohtaamisia on
tarvittaessa saatu rajoitettua. Ikaalisissa ja Jämijärvellä olemme onneksemme selvinneet ilman laajempaa paikallista tartuntarypästä.
Edeltävän kevään osalta opistotoiminnan järjestäminen oli haasteellista muuttuvien
rajoitusten vuoksi. Saimme paljon mahdollisuuksia kehittää etäopetusta, viestintää
sekä muutoskykyä. Opistotoiminta pysyi jollain tavalla käynnissä etäopetuksen avulla,
silti suurin osa meistä odotti mahdollisuutta aloittaa vielä lähiopetuksessa. Onneksemme sitäkin pystyttiin jonkin verran tarjoamaan.
Tulevan lukuvuoden ohjelma on jälleen koottu kuunnellen seutumme aktiivisia kansalaisopistokävijöitä. Kurssitarjottimella on perinteistä tarjontaa höystettynä uusilla
kurssikokeiluilla. Opistomme asiakkaista iso osa on osallistunut toimintaamme aiemmin ja on hienoa huomata, että toiminta on muodostunut pysyväksi harrastustoiminnaksi. Siispä rohkaisenkin kaikkia tähän oppaaseen tutustuvia kokeilemaan oman
mielenkiinnon piirissä olevaa kurssia, kenties siitä saa itselleen uuden pysyvämmän
harrastuksen. Tiedän, että opistomme opettajat ovat innokkaita ja aktiivisesti sitoutuneita toimijoita. Heidän ansiosta kurssikokemus muotoutuu niin hyväksi, ettei sitä
malta seuraavanakaan vuonna jättää väliin.
Varaudumme mahdollisiin poikkeusoloihin myös tämän vuoden opetuksessa. Tavoitteena on viedä kurssit läpi lähiopetuksessa, mutta poikkeustapauksissa voimme hyödyntää myös etäopetusta tai tiivistää kurssien aikatauluja osallistujien kanssa niin
sopien. Rokotekattavuuden parantuessa uskon, että tulevana lukuvuotena opistotoiminta pyörii jälleen lähiopetuksena. Mikäli haluatte varautua ja kehittää omaat tietoteknistä osaamista, kannattaa ilmoittautua opiston tietotekniikan opetukseen. Paljon
on palveluita menneen vuoden aikana siirtynyt nettiin, joten tietotekninen osaaminen
on yhä tärkeämpi kansalaistaito.
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Opistomme opintolehtemme on kokenut ilmeen uudistumista. Opistosihteerimme
Heli Koistinen on tehnyt ansiokasta työtä sisällön toteuttajana. Marjut Saarenpää on
koonnut Jämijärven osaston kurssitarjotinta ja kevään aikana olemme kiinnittäneet
jälleen loistavan nipun opiston opettajia toteuttamaan tätä palettia. Saimme jälleen
myös opintoseteliavustusta, jonka ansiosta pystymme tuottamaan muutamia kursseja
tietyille kohderyhmille jo edullisia hintojakin alemmilla kurssimaksuilla.
Ikaalisten talouden tasapainottamissuunnitelmassa oli varattu vuodelle 2021-2022
asiakasmaksukorotuksia, mutta sivistyslautakunta päätti siirtää niitä vuodelle 2022.
Päätös oli oikea, sillä nyt tärkeintä on saada mahdollisimman matala kynnys astua
sisään opistotoimintaan. Kuluvan syksyn aikana käymme läpi järjestämisen vaihtoehdot osana samaista tasapainotussuunnitelmaa. Opiston toiminnan järjestäjänä on
Ikaalisten kaupunki, joka tuottaa palveluita myös Jämijärvelle.
Uuden kauden kynnyksellä opistomme tarjoaa mahdollisuuden lähteä jälleen harrastamaan, kohtaamaan ja kokemaan. Toivon, että tästä opistolehdestä ja sen kurssitarjonnasta löytyy juuri sinulle sopivaa tekemistä. Kurssimaksu on investointi omaan
hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Aikas hyvä sijoituskohde.
Hyvää alkavaa lukukautta!
Tapio Ala-Rautalahti
sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori

”

Rohkaisen

kaikkia tähän oppaaseen tutustuvia kokeilemaan oman mielenkiinnon piirissä olevaa kurssia, kenties siitä saa
itselleen uuden pysyvämmän harrastuksen. Tiedän, että opistomme
opettajat ovat innokkaita ja aktiivisesti sitoutuneita toimijoita. Heidän
ansiosta kurssikokemus muotoutuu niin hyväksi, ettei sitä malta seuraavanakaan vuonna jättää väliin. ”
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Ikaalisten kaupungin vapaa-aikapalveluihin kuuluvat
kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä
kansalaisopistopalvelut.

Kirjasto...33

Liikuntatoimi....37

kulttuuri....35

Nuorisotoimi....36

Palvelumme tuovat sinulle iloa, voimaa ja hyvinvointia,
olet erittäin tervetullut mukaan toimintaamme!
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Ikaalisten
kansalaisopisto
Tämä opinto-ohjelma sisältää syys- ja kevätkauden opetustarjonnan. Tiedotamme kursseista, muutoksista ja tapahtumista netti- ja Facebook -sivuillamme sekä paikallislehdessä.
Lukukausi 2021-2022 on Ikaalisten kansalaisopiston 59. toimintavuosi.
Syyslukukausi 6.9.-4.12.2021, kevätlukukausi 10.1.-23.4.2022.
Syyslomaviikolla Ikaalinen 18.-24.10.2021 ja Jämijärvi 25.-30.10.2021, talvilomaviikolla Ikaalinen 28.2.-6.3.2022 ja Jämijärvi 21.-27.2.2022 sekä juhlapyhinä ei ole opetusta. Oppitunnin pituus on 45 min.

Kursseihin tutustuminen
Kursseihin voi käydä tutustumassa yhden kerran. Jos tutustumikäyntejä on
enemmän kuin yksi, opiskelija on velvollinen maksamaan kurssimaksun. Jos
opiskelija haluaa peruttaa opiskelupaikkansa tutustumiskerran jälkeen, tästä
on ilmoitettava toimistoon heti. Tutustumiskäyntejä ei voi tehdä lyhytkursseille.
Kurssi pääsääntöiseti toteutuu, jos kurssille osallistuu vähintään 7 opiskelijaa. Kurssi keskeytyy, mikäli kurssin opiskelijamäärä putoaa pysyvästi alle
kuuteen opiskelijaan. Kurssimaksuja ei palauteta, jos kurssi keskeytyy opiskelijoiden vähyyden vuoksi kesken lukukauden.
Opistossamme opiskelu on tarkoitettu kaikille. Opistossamme ei ole ikään tai
asuinpaikkaan perustuvia rajoituksia. Suurin osa opetuksesta on suunniteltu
aikuisille. Olet lämpimästi tervetullut opistoomme harrastamaan!
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Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon internetissä tai puhelimitse.
Ilmoittautuminen alkaa pe 13.8.2021 klo 8.30 osoitteessa:
www.opistopalvelut.ﬁ/ikaalinen puh. 044 7301 398.
Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjetyksessä. Saat heti tiedon oletko
päässyt kurssille. Sähköpostiosoitteen antamalla saat sähköpostiisi
vahvistuksen opiskelupaikasta. Jos kurssi on täynnä voit saada varapaikan.
Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen. Kurssin mahdollinen peruuntuminen
ilmoitetaan opiskelijan antamaan matkapuhelinnumeroon tekstiviestillä.
Ilmoittautumista ei oteta vastaan sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
Kursseille voi tulla mukaan myös keväällä, mutta huomioithan tällöin, että
kurssi on voinut alkaa jo syksyllä ja kurssi jatkuu siitä, mihin se on päättynyt
syyslukukaudella.

Peruutukset
Jos olet varannut kurssipaikan etkä voikaan osallistua, muista peruuttaa osallistumisesi 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 kustannusten perusteella. Kurssimaksuja ei palauteta. Kurssimaksun voi maksaa erissä, otathan yhteyttä opiston toimistoon sopiaksesi maksuaikataulun. Kansalaisopiston kurssimaksujen
maksamatta jättäminen kahden huomautuskerran jälkeen johtaa opiskelijapaikan 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 tekstiviestitse. 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.
Opiskelija-alennus: Ikaalinen-passin saavat toisella asteella opiskelevat,
jotka ovat kirjoilla Ikaalisissa. Opiskelun keston on oltava vähintään yksi lukuvuosi. Passin saa lähettämällä opiskelutodistuksen yhteystietoineen heli.
koistinen@ikaalinen.ﬁ. Liitä mukaan itsestäsi kasvokuva. Lukuvuositarrat saa
oppilaitosten toimistosta.
Smartum (myös Online-palvelu) liikuntasetelit käyvät liikunta- ja tanssitunneille. Liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät seuraaville kursseille: liikunta,
tanssi, kädentaidot, kuvataide, kielet ja musiikki.
Tyky-kuntosetelit+ (myös Online-palvelu) (liikunta- ja kulttuuriseteli) käyvät
seuraaville kursseille: liikunta, tanssi, kädentaidot 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. Kurssimaksu on osallistujille maksuton tai kurssille voi
osallistua alennetulla hinnalla. Avustuksen piiriin kuuluvat kurssit on merkitty
opinto-ohjelmaan ”opintoseteliavustus” tunnisteella. Opintoseteliavustuksen
saantiperuste tarkistetaan tarvittaessa.
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Lasten ja nuorten kurssit
Teatteri-ilmaisu 7-12 -vuotiaille 110201
Valkean ruusun koulu, Elisa Niemi. 63,00€ ma 17.00-19.15
6.9.-29.11.2021, 17.1.-18.4.2022
Ryhmässä tehdään draaman perusharjoitteita, tuetaan yksilöllistä ilmaisua sekä tehdään kohtauksia ryhmäläisten aiheista. Opetellaan vuorovaikutusta, ryhmässä toimimista ja vahvistetaan nuoren omaa ilmaisua. Ryhmä valmistaa keväälle 2022 pienen
esityksen.

Kurkistus sarjakuvan maailmaan 110304
Valkean ruusun koulu, Elina Lahdenperä. 40,00€
Uusi!
7.9.-26.10.2021 ti 16.00-19.00
Olet varmaan kuullut Aku Ankasta, Karvisesta ja ehkä myös Tintin seikkailuista, mutta tiedätkö mikä on maailman ensimmäinen sarjakuva? Entä miten suunnitella omia
sarjakuvahahmoja? Tervetuloa mukaan ottamaan selvää! “Kurkistus sarjakuvan maailmaan” on kurssi, joka opastaa sarjakuvan perusteiden äärelle. Kurssin aikana tutustutaan työvälineisiin ja tekniikoihin, kevyesti sarjakuvan teoriaan sekä sarjakuvan
formaatteihin ja tyylisuuntiin. Teorian ja tekniikoiden tutustumisen ohella piirrämme
omia sarjakuvia, kukin oppilas keskittyen omaan mielenkiinnon kohteeseensa. Ilmoittautuminen 31.8. mennessä.

Lastentanssi 3-4 -vuotiaat 110503

Uusi!
Oma Tupa, Katja Hartikainen. 60,00€ ti 17.00-17.45
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Tanssiminen vahvistaa lapsen mielikuvitusta ja lapsen luontaista liikunnallisuutta ja
luovuutta. Samalla motoriikka ja ryhmätyötaidot kehittyvät ihan huomaamatta. Pienten lasten tanssinopetus on leikinomaista, ja opetuksessa korostetaan luovuutta ja
yksilöllisyyttä. Lapsi saa valmiuksia eri tanssilajien opintoihin jatkossa. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä.

Baletti 4-6 -vuotiaille 110504

Uusi!
Oma Tupa, Katja Hartikainen. 60,00€ ti 17.45-18.30
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Tutustutaan tanssin maailmaan leikinomaisesti ja lapsen omaa luovuutta herätellen.
Opetellaan klassisen baletin alkeita, perusasentoja ja linjauksia. Samalla ryhmätyötaidot kehittyvät. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä.

Vauvahieronta I-ryhmä 999900
Vauvahieronta II-ryhmä 999901

Uusi!

Valkean ruusun koulu, Regina Keskinen. 25,00€
13.11.-27.11.2021
I-ryhmä klo 10.00-11.30, II-ryhmä klo 12.00-13.30
Tervetuloa vauvasi (1kk-12kk) kanssa oppimaan ihana ja hyödyllinen vauvahieronta!
Käymme läpi vauvan kokohieronnan, sen vaikutukset vauvaan ja hierojaan ja miten
mm. koliikkivaivoja voidaan helpottaa rentouttavalla hieronnalla. Mukaan pyyhe tai
peitto patjan suojaksi. Ilmoittautuminen vanhemman nimellä. Kokoontumiset 13.11.,
20.11. ja 27.11. Ilmoittautuminen 5.11. mennessä.
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Ikaalisten nuoriso-orkesteri
Ino C: Soiton iloa ja riemua
Orkesteri, jossa aikaisempaa soittotaitoa ei tarvita! Ykkös-ja kakkosluokkalaisille suunnattu orkesteri kokoontuu torstaisin VRK:lla heti koulun jälkeen ja tukee näin lasten iltapäiväkerhotoimintaa. Uusi orkesteri aloitetaan
aina noin joka toinen vuosi. Järjestämme myös pikkuleirejä ja kivoja keikkoja.

Ino B: Ala-asteikäiselle
Jo jonkin aikaa soittaneille suunnattu orkesteri. Mukavaa yhdessä soittamista ja uuden oppimista! Järjestämme myös pikkuleirejä ja kivoja keikkoja.

Ino A: Inon edustusorkesteri
Orkesteri,
menttinsa

joka keikkailee paljon. Soittajat ovat kokeneita oman instruhaltijoita.
Hyvä
ryhmädynamiikka
ja
mahtava
meininki!

Orkesteriharjoitusten lisäksi pienryhmäopetusta puhallinsoitinten, sähköbasson ja
kosketinsoitinten soitossa.
Orkesterien vetäjinä toimivat: Jorma Rajala, Seraﬁina Kämi ja Ville Koppanen.
INO-orkesteri pitää omia konsertteja sekä
soittaa erilaisissa juhlissa ja tilaisuuksissa.
INO:n toimintaan olennaisena osana kuuluvat
leirit, joita järjestetään pari kertaa vuodessa. Lisätietoa kokoonpanoista, ohjelmistosta
ja harjoitusajoista löytyy orkesterin kotisivuilta www.ino.ﬁ. Lisätietoja myös Jorma
Rajala p. 0503765622.

INON kurssimaksut:
Pienryhmä ja orkesteri
Pelkkä orkesteri
Pelkkä pienryhmä
Leirien opetus

75,00€
55,00€
55,00€
20,00€

Ikaalisten nuoriso-orkesteri
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Terveys
Intialainen päähieronta 999902

Uusi!

Valkean ruusun koulu, Regina Keskinen. 70,00€
30.-31.10.2021 la-su 9.00-15.30
Opettelemme vanhaan intialaiseen perinteeseen pohjautuvan rentouttavan ja lempeän hieronnan perustiedot ja -taidot perheen ja läheisten hoitamiseksi tai hoitajille/
hierojille lisätyökaluksi omaan työhön. Tutustumme myös erilaisten öljyjen käyttöön
hieronnassa, vaikka kurssilla hieronnat tehdään ilman öljyjä. Ei sovellu epileptikoille
tai jos hierottavalla alueella on ihottumaa. Pesethän hiukset ja päänahan hyvin ennen
kurssille tuloa. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, keskikokoinen pyyhe ja rento oloasu. Omia eväitä voi ottaa mukaan taukoja varten. Ilmoittautuminen 22.10. mennessä.

Psykologia
Erityisherkkyys eri ikävaiheissa 320300

Uusi!

Valkean ruusun koulu, Hannu Sirkkilä. Ei kurssimaksua. 30.9.2021 to 18.00-19.30
Luennolla käsitellään aluksi yleisesti erityisherkkyyden sisältöä ja piirteitä, jonka jälkeen tarkastellaan erityisherkkyyden ilmenemistä eri ikävaiheissa (lapsuus, nuoruus,
aikuisuus ja vanhemmuus, vanhuus), ja miten se vaikuttaa eri-ikäisten elämän arjessa. Tavoitteena on vahvistaa erityisherkkien itsetuntemusta ikävaiheittain ja nähdä
se myönteisenä voimavarana ja persoonallisuuden piirteenä. Ilmoittautuminen 23.9.
mennessä.

Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen
vuorokauden ympäri osoitteessa
opistopalvelut.ﬁ/ikaalinen

9

Ikaalisten kansalaisopisto järjestää yhteistyössä
Turun yliopiston kanssa

Kasvatustieteen perusopinnot
(25 op)

Opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä
toimiville ja niihin hakeutuville, myös opettajaopintoja harkitseville.
Sivuaineenakin kasvatustiede on suosittu ja soveltuva moneen tutkintoon.
Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollisuus hakea
tutkinto-opiskelijaksi esim. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan
avoimen yliopiston väylän kautta. Korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea
suoraan maisteriopintoihin suoritettuaan haettavasta aineesta perus- ja aineopinnot.
Kasvatustieteen monimuoto-opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama
itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut yliopiston opettajien pitämille
luennoille (välitetään ja tallennetaan myös verkkoympäristössä), kirjoitat esseitä
ja muita kirjallisia töitä, luet tentteihin ja teet oppilaitosvierailun. Opiskeluasi
tukee paikallisessa oppilaitoksessa kokoontuva opintoryhmä, opiskeluoppaat ja
verkkoalue (Moodle). Opintoryhmä kokoontuu keskimäärin n. kaksi kertaa
kuukaudessa (arki-iltana) syyskuusta huhtikuuhun. Kokoontumiset on mahdollista
toteuttaa osin myös Teamsin kautta. Ryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä
teemoja tuutorin johdolla. Tuutori toimii myös opiskelijoiden henkilökohtaisena
ohjaajana. Verkkoalueella (Moodle) on mm. opintomateriaaleja, verkkoluentoja,
keskustelualue ja tehtävien palautuspaikka. Tentit järjestetään opintojaksokohtaisesti määriteltyinä aikoina kansalaisopistossa, moodletenttinä verkko-oppimisympäristössä tai sähköisenä tenttinä Turun yliopistolla.
Tuutori: Marjut Saarenpää.
Kurssimaksu: yht. 410,00€, josta Turun avoimen yliopiston osuus on 250,00€ ja
kansalaisopiston osuus 160,00€.
Opinnot alkavat: syyskuussa 2021
Ryhmäkokoontumiset Ikaalisissa Valkean ruusun koululla sekä osittain verkossa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: heli.koistinen@ikaalinen.fi tai p. 044 7301 398
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Aikuisten teatteriproduktio
Näytelmä esitetään keväällä/kesällä 2022. Harjoitukset alkavat kevätlukukaudella 2022. Ohjaaja Timo Mäkynen.
Lähde mukaan tekemään näytelmää kevääksi/kesäksi 2022!
Aikaisempaa kokemusta teatterista et tarvitse, riittää että haluat kokeilla
rajojasi ja haastaa itsesi. Sopii myös sinulle, joka haluat varmuutta esiintymiseen tai
muuten tuntuu siltä, että nyt on aika kokeilla jotain uutta. Laulaa saa jos haluaa,
mutta pakko ei ole. Soittamisellekin varmasti tilaa löytyy, jos halua on. Ikärajojakaan ei ole. Teatterissa olet juuri sen ikäinen kuin roolihahmosi on. Jos sinulla on
jo kokemusta näyttämöltä niin hyvä juttu! Kokemushan ei ole koskaan pahasta, ei
elämässä eikä teatterissa. Sitoutumista produktio tietysti vaatii, mutta aikataulut
sovitellaan mahdollisuuksien mukaan niin, että osallistuminen olisi kaikille mahdollista. Rohkeasti mukaan! - ohjaaja Timo Mäkynen

Seuraa opiston ilmoittelua!
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Lukeminen ja kirjoittaminen
Muistot tarinoiksi 110600
Kirjaston monitoimitila, Marja Kaikkonen. 70,00€ joka toinen viikko ke 12.00-14.15
15.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Haluatko kirjoittaa elämäsi vaiheita tarinoiksi? Nyt on aika ryhtyä kirjoittamaan, tule
rohkeasti mukaan. Yhdessä muistelu on antoisaa. Sinunkin elämäsi on ainutlaatuinen
ja kiinnostava, se on tallentamisen arvoinen. Muistelemme kurssilla elämän eri vaiheita ja kirjoitamme muistoista tarinoita. Aiempi kirjoitusharrastus ei ole välttämätön,
innostunut asenne on tärkeintä. Tervetuloa mukaan!

Lukupiiri 130200
Kirjaston monitoimitila, Milla Tuominen. 55,00€ ti 18.00-20.00 joka 4. viikko
14.9.-14.12.2021, 11.1.-12.4.2022
Perinteikäs, rento ja lämminhenkinen lukupiiri jatkaa toimintaansa tänäkin lukuvuonna. Uudet että ennestään tutut kasvot ovat erittäin tervetulleita mukaan.
Lukuharrastus tarjoaa elämyksiä elämään, lukupiiri taas monipuolisuutta ja yllättäviäkin uusia kulmia ja kokemuksia lukuharrastukseen. Ensimmäisen tapaamisen kirjakattaus on seuraava (voit osallistua tapaamiseen, vaikka et olisi lukenut teoksia tai olisit lukenut vain jonkin niistä): Anneli Kanto: Rottien pyhimys,
Juhani Karila: Pienen hauen pyydystys, David Foster Wallace: Päättymätön riemu.

Flash ﬁctionia verkossa 130201

Verkko-

Milla Tuominen. 70,00€ ma 17.00-18.30 joka 4. viikko
kurssi!
14.10.-9.12.2021, 13.1.-14.4.2022
Oletko kuullut käsitteistä ﬂash ﬁction, minuuttinovelli tai raapale? Haluaisitko kirjoittaa ﬁktiota, mutta sinulla ei koskaan tunnu olevan aikaa pidemmälle proosalle?
Nyt tarjolla on oppia, tsemppiä ja vertaispalautetta erittäin lyhyen proosan kirjoittamiseen ja hiomiseen. Kurssi on ns. matalan kynnyksen kirjoittajakurssi, eli aiempaa
kokemusta luovasta kirjoittamisesta et tarvitse, mutta jos sellaista löytyy, haitaksi
se ei ole. Tarvitset kurssia varten vain toimivan internetyhteyden ja joko mobiililaitteen tai tietokoneen ja kuulokemikrofonin etäkokoontumisia varten. Kuukausittaisten
etäkokoontumisten lisäksi kurssi sisältää jatkuvaa verkko-opiskelua, jonka aikataulu
kuitenkin joustaa oman aikataulusi mukaan. Itsenäisen opiskelun viikkotuntimäärä on
noin kaksi oppituntia ja tehtäväkokonaisuuksia kurssilla on kaikkiaan yhdeksän. Kurssi
sopii sekä aikuisille että nuorille noin 15-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. Kurssilla työskennellään etätyökalujen (Google Docs, sähköposti, Whatsapp-ryhmä) avulla jatkuvasti, uusi tehtävä
tulee joka viikko tai joka toinen viikko. Ilmoittautuminen 3.9. mennessä.
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Genrekirjoittamista verkossa 130202

VerkkoMilla Tuominen. 50,00€ joka 4. viikko to 17.00-18.30
kurssi!
4.10.-13.12.2021, 10.1.-4.4.2022
Kiinnostavatko sinua kirjoittajana kirjalliset genret? Tällä verkkokurssilla sinun on
mahdollista tutustua eri genreihin (mm. rikoskirjallisuus, historiallinen ﬁktio, spekulatiivinen ﬁktio, YA-kirjallisuus, satu ja laululyriikka) ja niiden tyypillisiin piirteisiin
hauskojen ja innostavien kirjoitusharjoitusten avulla. Kokoamme kirjoittajaryhmän,
jonka tsemppi ja vertaispalaute auttaa sinua löytämään oman äänesi seikkaillessasi
lajityyppien maailmassa. Kurssi on ns. matalan kynnyksen kirjoittajakurssi, eli aiempaa kokemusta luovasta kirjoittamisesta et tarvitse, mutta jos sellaista löytyy, haitaksi se ei ole. Tarvitset kurssia varten vain toimivan internetyhteyden ja joko mobiililaitteen tai tietokoneen ja kuulokemikrofonin etäkokoontumisia varten. Kuukausittaisten
etäkokoontumisten lisäksi kurssi sisältää jatkuvaa verkko-opiskelua, jonka aikataulu
kuitenkin joustaa oman aikataulusi mukaan. Itsenäisen opiskelun viikkotuntimäärä on
noin kaksi oppituntia ja tehtäväkokonaisuuksia kurssilla on kaikkiaan seitsemän. Kurssi
sopii sekä aikuisille että nuorille noin 15-vuotiaista alkaen. Kurssilla työskennellään
etätyökalujen (Google Docs, sähköposti, Whatsapp-ryhmä) avulla.

Kuvataiteet
Keramiikka I-ryhmä 110300
Keramiikka II-ryhmä 110301
Vanha lukio, Leena Järvinen. 84,00€
I-ryhmä ke klo 15.45-18.00
II-ryhmä ke klo 18.15-20.30
8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Saven matka keramiikaksi on mielenkiintoinen ja yllätyksekäs prosessi. Savesta voi
muotoilla eri kokoisia käyttöastioita ja koriste-esineitä ulko-ja sisätiloihin. Näyttävään lopputulokseen ei vaadita haasteellista tekniikkaa. Kurssin aihesisältö rakentuu
oppilaiden toiveiden ja opettajan ehdotusten mukaisesti. Tekniset tavoitteet: muodon hallinta, saven pinnan muokkaus sekä lasitteiden ja oksidien käyttö. Työskentelyn ohessa tutustumme myös keramiikan historiaan eri kulttuureissa. Kurssi soveltuu
kaikille keramiikasta kiinnostuneille. Savet voit tarvittaessa ostaa opettajan kautta.
Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja. Kurssilaisilta laskutetaan polttomaksu 30,00€/lukuvuosi.
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Akryyli- ja öljyvärimaalaus päiväryhmä 110302
iltaryhmä 110303
Vanha lukio, Leena Järvinen. 84,00€
ti 14.15-16.30 päiväryhmä, 17.30-19.45 iltaryhmä
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Maalaaminen on löytöretkeilyä värien ja muotojen moninaisessa maastossa, jossa jokainen valittu polku vie kohti ominta ilmaisua kokemusten ja teknisten valmiuksien
karttuessa. Kurssin tavoitteena on myös vapautunut työskentely ryhmässä, uskallus
omaan kuvalliseen ilmaisuun sekä kyky hahmottaa suhteiden, muotojen ja värien vaikutus maalauksessa. Tunneilla käsittelemme teoriaa työskentelyn ohessa ja perehdymme akryyli-ja öljyvärien ominaisuuksiin sekä tutustumme pastellimaalaustekniikkaan
sekä kollaasi- ja sekatekniikan mahdollisuuksiin kuvallisessa ilmaisussa. Käsittelemme
myös modernin taiteen aikakautta ja nykytaiteen ilmiöitä. Kurssi soveltuu kaikille kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille ilman aiempaa kokemusta! Opetus toteutuu yksilöllistä ilmaisua tukien ja ryhmän toiveita kuunnellen. Omat tarvikkeet mukaan. Kurssimaksu ei sisällä materiaaleja. Materiaaleja voi tarvittaessa tilata opettajan kautta.

Elävän mallin kurssi 110305
Valkean ruusun koulu, Leena Järvinen. 30,00€ 25.9. ja 2.10.2021 la 10.00-14.00,
Elävän mallin piirtäminen auttaa hahmottamaan kehon mittasuhteita sekä lihaksiston ja luuston vuorovaikutusta ja rytmiä. Kurssilla keskitymme mittaustekniikkaan
mittasuhteiden ja asennon painopisteiden hahmottamisessa sekä viivan rakenteen
vaikutuksesta luontevuuden aikaansaamiseksi. Mallipiirustus poikkeaa muotokuva tulkinnasta. Tavoitteena on saavuttaa mallin yleisolemus ja sitä kautta tunnistettavuus
eli karaktääri. Tervetuloa kaikki mallipiirustuksesta kiinnostuneet! Materiaaleina lyijykynä, hiili ja erilaiset paperit (A3, A2 ja sitä suuremmat) mieltymyksen mukaan.
Opettajalta voi ostaa hiiliä, ﬁksatiivia ja litopostereita eli elävän mallin papereita.
Ilmoittautuminen 17.9. mennessä.

Kuvanveisto 110306

Uusi!

Soutajantie 2, Sirpa Ristamäki. 97,00€ la 10.00-13.00
11.9.-4.12.2021, 15.1.-23.4.2022
Omiin ideoihin perustuva kuvanveistokurssi. Voit toteuttaa ulos betoniveistoksen,
kipsityön sisätiloihin, keramiikkaveistoksen, pienen metallivalun tai romuveistoksen.
Materiaalia voi ostaa opettajalta. Ilmoittautuminen 3.9. mennessä.

Posliininmaalaus 110317
Yhteiskoulu, Minnatuulia Mäkelä. 84,00€ to 17.00-19.15
9.9.-2.12.2021, 13.1.-21.4.2022
Tule tutustumaan posliinimaalauksen saloihin. Kurssilla maalataan käyttöesineitä ja
laattoja eri tekniikoin. Soveltuu aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Opettajalta saa apua työväline- ja materiaalihankinnoissa.
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Käden taidot
Kankaankudonta 110400
Vanha lukio, Raija Viitasalo. 87,00€ ma 17.00-20.00
6.9.-29.11.2021,10.1.-18.4.2022
Opitaan tuntemaan materiaalit, sidosten erityispiirteet, luomaan loimi ja rakentamaan kangas ohjeen mukaan, kutomaan ja viimeistelemään. Osallistuminen vaatii itsenäistä työskentelyä myös kokoontumiskertojen ulkopuolella. Tervetuloa myös uudet
harrastajat.

Puutyö/tekninen käsityö 110401
Valkean ruusun koulu, Markku Virtanen. 87,00€ ma 18.00-21.00
6.9.-29.11.2021, 10.1.-25.4.2022
Kurssilla voit valmistaa puutöitä ja erilaisia teknisen työn tekniikoita hyödyntäen jonkin itse suunnitellun tuotteen. Voit myös valmistaa vanhaan huonekaluun uuden osan.

Kansallispukukurssi 110402
Valkean ruusun koulu, Elise Turppa. 84,00€ pe 17.30-20.30, la 10.00-15.00
17.9.-13.11.2021, 14.1.-26.3.2022
Kurssilla voi valmistaa tai korjata kansallispukuja ja niiden osia; paitoja, hameita,
liivejä, taskuja jne. perinteisiä valmistustapoja noudattaen. Tarkempi kurssisisältö
sovitaan ensimmäisellä kerralla. Ota mukaan kaavapaperia sekä ompelu- ja muistiinpanovälineet. Ilmoittautuminen 10.9. mennessä.

Villasukkakurssi 110404

Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 6

Uusi!

Valkean ruusun koulu, Terhi Alarotu. 25,00€ ma 18.00-20.00 13.9.-11.10.2021
Haluaisitko opetella kutomaan villasukat lämmittämään ystäväsi tai omia varpaitasi? Oletko ehkäpä kutonut sukat viimeksi koulussa ja haluaisit opetella uudelleen? Olet lämpimästi tervetullut matalan kynnyksen villasukkakurssille! Kurssi
koostuu viidestä kurssi-illasta, jossa käydään villasukan neulominen läpi vaihe vaiheelta. Jokaisella kurssi-illalla on oma teemansa. Kurssilla opettelemme villasukan kutomisen vaiheet: sukan varsi, vahvistettu kantapää, kiilakavennukset ja
jalkaterä, kärkikavennukset ja lankojen päättely. Ota mukaasi kaksi pakettia sukkapuikkoja ja sukkalankaa esim. 7-veljestä. Ilmoittautuminen 8.9. mennessä.

Uusi!

Kalligraﬁaa luovasti 110408

Valkean ruusun koulu, Sirpa Mäenpää. 87,00€ ma 18.00-20.30
6.9.-29.11.2021, 13.1.-18.4.2022
Kalligraﬁa on kauniisti kirjoittamista. Kurssilla jatketaan myös perinteiseen tektaukseen perehtymistä, mutta uutena otamme mukaan tussi- ja sivellintekstauksen.
Luomme oman aakkoston sekä käytämme paljon erilaisia värejä toteuttaaksemme
luovasti hauskoja ja värikkäitä runotauluja, haitarikirjoja sekä kalentereita. Kurssi
sopii niin vasta-alkajille kuin jo kursseja käyneille. Opettajalta voi ostaa tarvittavat
materiaallit. Ilmoittautuminen 1.9. mennessä.
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Makrameekurssi 110405
Valkean ruusun koulu, Satu Maijala. 30,00 € ke 17.30-19.30, 8.9.-7.10.2021
Makrameen alkeiskurssilla tutustumme erilaisiin solmintatekniikoihin. Muutamien perussolmujen avulla valmistamme keskikokoisen seinävaatteen. Kurssilla tehdään myös
sulkia ja koristellaan makrameetyötä eri materiaalein, kuten esim. helmillä. Kurssille
voi halutessaan tuoda luonnonoksan ja makrameelankoja. Kaikki kurssimateriaali on
myös ostettavissa opettajalta. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä.

Uusi!

Heijastinkurssi 110406

Valkean ruusun koulu, Satu Maijala. 15,00€ to 30.9.2021 17.30-20.30
Heijastinkurssilla askarrellaan erilaisia heijastimia pimeneviin syys- ja talvi-iltoihin. Heijastimet ovat kivoja lahjaksi, eikä niitä voi olla jalankulkijalla liikaa. Kurssi sopii kaikenikäisille ja materiaalia voi tuoda itse tai ostaa opettajalta.
Ilmoittautuminen 22.9. mennessä.

Uusi!
Lelukurssi 110407
Valkean ruusun koulu, Satu Maijala. 15,00€ ke 17.30-20.30, 3.-17.11.2021
Lelukurssilla tehdään leluja helistimistä pehmeisiin nukkeihin ja eläinhahmoihin.
Lelut työstetään pääosin ilman koneiden avustusta käyttäen eri tekniikoita huovuttamisesta käsin ompeluun. Nukkehan voi olla esim. joulutonttu koristeeksi kotiin.
Kurssilla voi myös tehdä rauhoittumisen ja rentoutumisen apuvälineen levottomia
hetkiä varten niin lapselle kuin aikuiselle. Ensimmäisellä tunnilla ideoidaan lelun
tai lelujen aiheita ja kartoitetaan tarvikkeet, joita tarvitaan lelun valmistamiseen.
Ilmoittautuminen 27.10. mennessä.

Kokeillaan kuvansiirtotekniikkaa 110410

Uusi!

Valkean ruusun koulu, Anne Siltanen. 25,00€
pe 17.00-20.00, la-su 10.00-16.00 26.-28.11.2021
Kokeillaan kuvansiirtotekniikkaa esim. kuvansiirtoaineella, erikeepperillä ja/tai lakan kanssa. Kuvansiirto onnistuu puupinnoille, metallille, kankaalle ja lasipinnoille.
Voit ottaa lasertulostettuja kuvia mukaan (myös opetustiloissa on mahdollista ottaa
maksullisia laserkopioita). Ota mukaan vaaleaa puuvillakangasta, puupohjia, metallipohjia (esim. lusikoita) ja lasipurkkeja, joihin haluat kuvat siirtää. Ota myös mukaan
sivellin ja pieni pesusieni ja joko valmiit laserkopiot kuvista tai kuvat mukaan sellaisenaan. Parhaan tuloksen saa selkeäkontrastisista kuvista. Aineista erillinen maksu
käytön mukaan n. 15-20 e. Ilmoittautuminen 20.11. mennessä.

Kahvipussilumous 110416
Valkean ruusun koulu, Leila Lepistö. 70,00€ pe 17.00-20.00
10.9.-3.12.2021, 14.1.-8.4.2022
Kasseja, koreja, puukoreja, pannunalusia, tarjottimia, joutsenia, kaitaliinoja jne.
Malleja ompelukoneella tai ilman, perinteisesti tai nykypäivän mukaisesti. Opettajalla runsaasti omia malleja ja tekniikoita, joissa kuviot kohdistettuina. Kokoontumiset:
10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3.,
25.3. ja 8.4. Ilmoittautuminen 3.9. mennessä.
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Käsityökurssi 110414
Ikaalisten työpaja, Elisa Niemi. 55,00 € joka toinen viikko ti 18.00-20.15
Uusi!
7.9.-14.12.2021, 11.1.-19.4.2022
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. Valmistetaan vanhoista hopea- ja alpakkalusikoista
persoonallisia kaula- ja rannekoruja sekä korviksia. Pitsit ovat vuosien varrella unohtuneet kaappien kätköihin, joten nyt voidaan luoda uusi elämä jo unohtuneille tai
rikkoontuneille pitseille tekemällä niistä uusia tuotteita.
Ilmoittautuminen 1.9. mennessä. Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 6

Tanssi
Zumba 110500
Liikuntahalli, Virpi Mäkelä. 55,00 € ke 19.00-20.00
8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Zumba vie mukanaan monipuolisilla rytmeillään, positiivisuudellaan ja energiallaan ja
sen keinuvat tanssiliikkeet antavat kunnon kyytiä koko vartalolle ja saavat varmasti
hien pintaan.

Itämainen tanssi 110501
Oma Tupa, Katja-Marika Mäkinen. 70,00 € to 18.15-20.00
16.9.-25.11.2021, 13.1.-21.4.2022
Tervetuloa oppimaan itämaisen tanssin saloja! Tanssikurssilla opit käyttämään kehosi mahdollisuuksia itämaisen tanssin avulla. Kurssilla opetellaan helpohko keskitason
koreograﬁa sekä paljon kivoja tanssisarjoja unohtamatta ihania pitkiä kehonhuoltoharjoitteita. Lämpimästi tervetuloa myös uudet ryhmäläiset! Oma jumppa-alusta mukaan.

Uusi!

Aikuisbaletti 110502

Oma Tupa, Katja Hartikainen. 60,00 € ti 18.30-19.15
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Koskaan ei ole myöhäistä aloittaa balettia uutena harrastuksena tai herättää henkiin aiemmin opitut balettitaidot. Tunti sopii kaiken ikäisille sekä kokoisille. Aikuisten
balettitunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä klassisen musiikin säestyksellä.
Pyrkimyksenä on lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä.

Ilmoittautuminen alkaa 13.8.
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Liikunta
Hyvän olon muokkaus 830100
Liikuntahalli, Virpi Mäkelä. 55,00€ ke 18.00-19.00
8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Mukaansatempaavaa, tehokasta ja hyvälle mielelle saavaa yleiskuntoa kehittävää ja
ylläpitävää liikuntaa.Tunti sisältää lihaskuntoliikkeitä eri välineillä sekä omaa kehoa
hyödyntäen. Tunti sopii kaiken tasoisille ja ikäisille liikkujille, jotka kaipaavat hyvää
oloa, haastetta tai kunnon kohotusta.

Uusi!

Power walking 830101

Huoltamo gym, Petra Välimäki. 55,00€ to 18.00-18.45
9.9.-2.12.2021, 13.1.-21.4.2022
Tämä kurssi sopii sinulle, jos et tykkää juoksulenkistä, mutta haluat kohottaa kuntoasi. Silloin Power Walking on juuri sopiva treeni sinulle. Power Walking ei ole niin
rasittavaa kuin juoksu, mutta helpompaa kuin aerobic. Se on siitä huolimatta tehokas.
Power Walkingilla paranee kunto, koordinaatio sekä lihakset vahvistuvat. Power Walking sopii aivan kaikille. Se on helppoa ja siitä saa hyvää mieltä.

Aivojumppaa liikkuen 830105
Oma Tupa, Katja-Marika Mäkinen. 55,00€ to 17.00-17.45
16.9.-25.11.2021, 13.1.-21.4.2022
Kurssi on liikkeellistä aivojumppaa, jossa virkistetään aivoja musiikin, liikkeen ja kivojen muistiharjoitusten avulla. Liikkeet yhdistettynä musiikkiin ja kävelyyn sarjoina
saavat aivosi toimimaan virkeämmin, lisäksi saat päivän kuntoiluannoksen hymy huulilla. Kunnollasi ei muuten ole merkitystä mutta normaalin kävelyn tulisi onnistua,
sillä useat liikkeet yhdistetään kävelytahtiin. Mukaan joustavat vaatteet ja luistavat
kengät tai tossut.

Verkkokurssi!

Kevyt etäjumppa 830106

Katja-Marika Mäkinen,18,00€ ma 16.00-16.45
20.9.-15.11.2021
Tule jumppaamaan kehoa kevyesti etänä! Verkkokurssilla saat joka torstai videolinkin sen viikon etäjumppaan sähköpostiisi. Sisällöltään tunti on kevyttä etäjumppaa,
joka notkistaa niveliä, jumppaa kevyesti lihaksia sekä lisää liikelaajuuksiasi mukavan
musiikin tahdissa. Kurssilla et tarvitse erityisiä digitaitoja, riittää kun sinulla on sähköpostiosoite ja toimiva nettiyhteys. Joka viikko ilmestyy eri jumppa, joka näkyy koko
viikon. Voit jumpata oman aikataulusi mukaan niin usein kuin haluat. Ilmoittautuminen 13.9. mennessä.
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Jooga (Hatha-jooga) iltaryhmä 830107
Huoltamo gym, Jaana Lammi. 75,00€ ti 17.30-18.45
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Hatha-jooga on rentouttavaa, venyttävää ja kehoa palauttavaa. Jooga hoitaa kokonaisvaltaisesti tuki- ja liikuntaelimistöä ja edesauttaa selän ja niskahartian lihashuoltoa sekä
venyvyyttä. Varaa mukaan oma alusta ja joustava, lämmin vaatetus. Ryhmä sopii aloittelijoille sekä aiemmin joogaa harrastaneille. Ryhmään otetaan max 25 osallistujaa.

Jooga (Hatha-jooga) aamuryhmä 830110
Huoltamo gym, Jaana Lammi. 75,00 € ke 8.30-9.45
8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Kurssin sisältö on sama kuin iltaryhmässä. Ryhmään otetaan max 25 osallistujaa.

Jännitä-rentouta-venytä, kuntopiiri ikääntyneille 830108
Liikuntahalli, Antti Mäkelä. 55,00€ ma 18.00-18.45
6.9.-29.11.2021, 10.1.-18.4.2022
Yleiskuntoa kehittävää ja ylläpitävää liikuntaa. Keskitytään liikkuvuuden ja lihaskunnon parantamiseen.

Senioreiden venyttely ja rentoutus 830109
Vanha-Tampereentie 15-17 (R-Kioskin alakerta), Antti Mäkelä. 55,00 € ke 12.15-13.15
8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Huolletaan kehoa rauhallisin ja rentouttavin liikkein. Tunnilla tehdään liikkuvuusliikkeitä sekä paljon monipuolisia venytyksiä. Tunnin lopuksi rentoutustuokio. Oma alusta
mukaan.

Uusi!

Frisbeegolf -kurssi 830115

Ikaalisten urheilukenttä, 9.9.2021 10,00€ lapset 5,00€
Thomas Tuovinen ja Joni Kujansuu / Parkanon Urheiljoiden kiekonnakkelijat.
Tervetuloa pelaamaan ohjatusti sekä oppimaan heittotekniikkaa! Paikan päällä voi
lainata kiekkoja.

Tervetuloa kehittämään opistoa kanssamme!
Keräämme kurssitoiveita, kehittämisideoita, palautteita osoitteessa:
https://ﬁ.surveymonkey.com/r/PNCT6N6
Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostia meille. Toiveita voit
esittää myös opettajille.
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Ruoanvalmistus
Ranskalainen ruokakurssi 1 810200
Yhteiskoulu, Jaakko Laaksonen, 25,00€ 30.10.2021 la 10.00-18.00
Tule viettämään ranskalaishenkistä päivää. Aloitamme klo 10.00 ranskalaisella aamiaisella (maitokahvia, patonkia ja voisarvia). 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! Kursseilla 1 ja 2 on eri
sisällöt. Ilmoittautuminen 22.10. mennessä.

Ranskalainen ruokakurssi 2 810201
Yhteiskoulu, Jaakko Laaksonen. 25,00€ 29.1.2022 la 10.00-18.00
Kursseilla 1 ja 2 on eri sisällöt. Ilmoittautuminen 21.1. mennessä.

Sveitsiläinen ilta - fonduet ja raclettet 810202

Uusi!

Yhteiskoulu, Leena Vanhatalo, 15,00€ 6.10.2021 ke 17.00-20.00
Sveitsi on tunnettu juustoistaan ja erityisesti fonduesta ja raclettesta, jotka ovat
kotoisin ranskankielisiltä alueilta. Valmistamme itse juustofonduen ja tutustumme
racletteihin lisukkeineen. Bon appetit! Varaathan mukaasi käteistä ruoka-ainemaksua
varten. Ilmoittautuminen 29.9. mennessä.

Opimme pullanleivonnan niksejä 810203

Uusi!

Yhteiskoulu, Leena Vanhatalo. 15,00€ ke 15.9.2021 16.45-20.30
Leivomme mm. perinteistä nisua, dallaspullia, korvapuusteja ja bostonkakkua. Varaathan mukaasi käteistä ruoka-ainemaksua varten. Ilmoittautuminen 8.9. mennessä.

Suomalaista superfoodia 810204

Uusi!

Yhteiskoulu, Leena Vanhatalo. 15,00€ 6.4.2022 ke 17.00-20.00
Kevät on pakastimien tyhjennyksen aikaa. Valmistamme joka kodin pakastimistakin
löytyvien ainesten avulla monta maistuvaa välipalaa, pääruokaa ja jälkiruokaa. Käytämme paljon marjoja ja sieniä ruokien, pirtelöiden ja leivonnaisten valmistuksessa
– unohtamatta valkosipulia. Varaathan mukaasi käteistä ruoka-ainemaksua varten.
Ilmoittautuminen 30.3. mennessä.

Leivotaan karjalanpiirakoita 810205
Yhteiskoulu, Lea Jokinen ja Sirpa Kuivalainen. 15,00€ to 21.10.2021 18.00-21.00
Tervetuloa leipomaan herkullisia karjalanpiirakoita. Kurssilla leivotaan perinteiset
riisi- ja perunapiirakat. Laskutettavan kurssimaksun lisäksi osallistujat maksavat ruoka-ainemaksun, joka maksetaan kurssilla käteisellä opettajalle. Ilmoittautuminen
15.10. mennessä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Ikaalisten Karjalanseura ry:n kanssa.
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Valmistetaan VHH- ja Keto-ruokaa 810208
Yhteiskoulu, Kati Keimiöniemi ja Heli Koistinen. 15,00€
Uusi!
13.10.2021 ke 18.00-20.30
Tervetuloa tutustumaan vähähiilihydraattisen ruokavalion saloihin. Illan aikana teemme herkullisia, terveellisiä ja monipuolisia ruokia! Laskutettavan kurssimaksun lisäksi
osallistujat maksavat ruoka-ainemaksun, joka maksetaan kurssilla käteisellä opettajalle. Ilmoittautuminen 6.10. mennessä.

Villiruokaa lautaselle: yrtit, marjat ja sienet 810207
Yhteiskoulu, Outi Karttunen. 25,00€
Opimme tunnistamaan kotipihan tutuista ”rikkaruohoista” villiruokana käytettävät
kasvit sekä tutustumme ruokasieniin. Teemme keruuretkiä luontoon niin, että kaikki varmasti tunnistavat käytettävät kasvit ja sienet. Lisäksi valmistamme herkullisia
välipaloja, juomia ja säilykkeitä sekä lämpimiä kasvisruokia. Kurssilla kerätään pieni
ruoka-ainemaksu. Muista mainita ilmoittautuessasi mahd. erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat. Syksyn kurssipäivät ilmoitetaan myöhemmin syys-lokakuun vaihteessa.

Villiruokakurssin keittiö- ja säilöntäpäivä 810210
Yhteiskoulu, Outi Karttunen. 15,00€
Valmistamme pieniä säilykkeitä sekä kolmen ruokalajin aterian luonnon antimista:
sienistä, villiyrteistä ja marjoista. Keittiöpäivään voi tulla mukaan myös villiruokakurssille osallistumatta. Syksyn kurssipäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Tietotekniikka
Uusi!
Digiohjausta senioreille 349800

Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 6

Yhteiskoulu, Raili Haapala. 45,00€ to 17.00-18.30 9.9.-18.11.2021
Kurssilla opastetaan omien laitteiden käyttöön ja käydään läpi ajankohtaisia digiasioita. Puhelimen, tabletin ja/tai läppärin voi ottaa mukaan, koulun tietokoneet myös
käytettävissä. Kurssin sisältöä muokataan toiveiden mukaan. Ilmoittautuminen 3.9.
mennessä.

Näppäräksi kuvien kanssa 349801

Uusi!

Yhteiskoulu, Raili Haapala. 45,00€ to 19.00-20.30
9.9.2021-18.11.2021
Kurssilla opetellaan kuvien jakaminen, muokkaus, siirtäminen tietokoneelle ja pilvitallennus. Omat kamerat, puhelimet ja muut laitteet mukaan. Ilmoittautuminen 3.9.
mennessä.
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Julkaisujen suunnittelu Canva-ohjelmalla 349802
Yhteiskoulu, Heli Koistinen. 30,00€ Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 6
Uusi!
ke 18.00-20.00, 22.9.-6.10.2021
Tervetuloa tutustumaan graaﬁsen suunnittelut perusteet-kurssille. Harjoittelemme ilmaisella nettipohjaisella Canva-julkaisuohjelmalla luomaan julkaisuja, kuten ﬂyereita, esitteitä, julisteita ja mainoksia. Lisäksi suunnittelemme materiaalia sosiaaliseen
mediaan. Ohjelmalla voit myös luoda näyttävän CV:n sekä paljon muuta. Kurssilla
hyödynnämme ilmaisia kuvapankkeja ja lataamme ohjelmaan omia kuvia. Kurssi sopii yksityishenkilöille, yrittäjille, yhdistysten yms. viestinnästä vastaaville ja muille
graaﬁsesta suunnittelusta kiinnostuneille. Osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa
kokemusta graaﬁsesta suunnittelusta, tietokoneen käytön sekä sosiaalisen median perusosaaminen riittää. Oman tabletin ja/tai läppärin voi ottaa mukaan, koulun tietokoneet myös käytettävissä. Ilmoittautuminen 16.9. mennessä.

Matematiikka
Matematiikan perusteet 410101

Uusi!

Valkean ruusun koulu, Mirja Lehtinen. 40,00€
ma 17.00-18.30 20.9.-29.11.2021 Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 6
Tuntuuko matematiikka vaikealta? Onko sinulla hankaluuksia esim. murtolukujen ja
prosenttilaskujen kanssa? Oletko sinä tai lapsesi aloittamassa lukiota ja haluat kerrata peruskoulun matematiikka? Haluaisitko kerrata perusteita pääsykokeita varten?
Tämä kurssi sopii kaikille matematiikan perusteita kertaaville. Osallistujien toiveiden
mukaan voidaan myös opetella työelämän, ammatillisten opintojen matematiikan perusvalmiuksia esim. lääkelaskuja ja päättelytehtäviä. Lähiopetuksen lisäksi opetusta
joka toinen viikko verkko-opetuksena. Rohkeasti mukaan kurssille, matematiikka on
hyvää aivojumppaa! Ilmoittautuminen 13.9. mennessä

Kielet
Suomen kielen peruskurssi maahanmuuttajille/Finnish for
immigrants 120100
Valkean ruusun koulu, Sirpa Lehtola-Nässi. 75,00€ ke 16.45-18.15
8.9.-8.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Please note! This is a Finnish language course for beginners. We will start learning
Finnish from scratch focusing on words and phrases needed in everyday life. You will
learn the Finnish alphabet and sounds, numbers, the clock, days of the week etc. You
will also learn to introduce yourself, talk about yourself and your family and what´s
more, become more conﬁdent in speaking Finnish. Course book Oma Suomi 1, which
we will start from the beginning. The course is taught in Finnish and in English. Welcome to learn Finnish in an easygoing atmosphere!
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Suomen kielen jatkokurssi maahanmuuttajille/Finnish for
immigrants 120101
Valkean ruusun koulu, Sirpa Lehtola-Nässi. 75,00€ to 16.45-18.15
9.9.-2.12.2021, 13.1.-21.4.2022
Finnish for immigrants: Please note! This is a continuation course for beginners. On
this course we will continue learning the basics of the Finnish language. You will learn
how to communicate in diﬀerent situations of everyday life such as talking about your
house/ﬂat, the weather, travelling and going to the doctor´s. You will improve your
writing, reading and listening skills as well as your speaking skills. Course book Oma
Suomi 1 starting from chapter 5 (Tässä kaupungissa). The course is taught in Finnish
and in English. Welcome to learn Finnish in an easygoing atmosphere!

Englannin alkeiskurssi 120300
Valkean ruusun koulu, Susanna Liuksiala. 70,00€ ke 17.00-18.30
8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Tervetuloa englannin alkeiskurssille. Oppikirjana monipuolinen ja motivoiva Destinations 1. Jo lyhyen opiskelun jälkeen oma suullinen kielitaito ja puheen ymmärtäminen
paranee ja rohkeus puhua englantia kasvaa. Kirjassa on hyvä ja arkipäivän tilanteissa
tarvitsemasi sanasto.

Englannin jatkokurssi 120301
Valkean ruusun koulu, Susanna Liuksiala. 70,00 € ke 18.40-20.10
8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Kurssi jatkaa siitä, mihin edellisvuoden jatkokurssi päättyi eli jatkamme kirjan Destinations 3 kanssa. Kirjassa on monipuolinen ja puhumiseen motivoiva sanasto. Voit
tulla mukaan, vaikka et olisi ollut edellisellä kurssilla, jos olet jo opiskellut englantia
jossain muualla. See you in September!

Engalannin keskustelukurssi 120302
Valkean ruusun koulu, Sirpa Lehtola-Nässi. 55,00€ to 18.30-19.30
9.9.-9.12.2021, 13.1.-14.4.2022
Tervetuloa kehittymään paremmaksi puhujaksi ja keskustelijaksi. Kurssilla kehitetään
englannin puhetaitoja vaihtelevilla ja innostavilla tehtävillä parin kanssa tai pienessä
ryhmässä. Harjoittelemme lisäksi tärkeitä fraaseja, jotka helpottavat ja sujuvoittavat
puhumista arkipäivän tilanteissa. Keskustelemme mm. asumisesta, ihmissuhteista,
matkailuun liittyvistä aiheista sekä hyvinvoinnista. Kurssilla otetaan myös opiskelijoiden omat toiveet huomioon. Tervetuloa uudet ja vanhat oppilaat!
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Ranskaa verkkokurssina: Kevyesti kertaillen 3-4 (taitotaso:
A2) 120501

VerkkoOuti Karttunen, 70,00 € ke 17.00-18.30
kurssi!
8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Bienvenue, rohkeasti mukaan pitkänkin tauon jälkeen! Kertaamme ranskan perussanastoa kevyesti keskustellen ja kielioppia prepaten tarpeen mukaan. Pääpaino kurssilla on puhetaitojen aktivoinnissa. Oppikirjan aihepiirit: ruoka, terveys, työ, opiskelu,
asuminen, perhe-elämä, kansainvälisyys, kulttuuri ja matkailu. Kieliopissa kerrataan
menneitä aikamuotoja. Oppikirja: J’aime 3 (Otava) HUOM! Kurssi pidetään verkko-opetuksena (osallistua voi netin tai älypuhelimen avulla).

Keskustelua, kulttuuria ja uutisia 120503
Vanha lukio, Outi Karttunen. 70,00€ to 17.30-19.00
9.9.-2.12.2021, 13.1.-21.4.2022
Bienvenue, tervetuloa tutustumaan ranskalaisen kulttuurin erityispiirteisiin ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista! Pääpaino on puhetaitojen aktivoinnissa, mutta
kertaamme myös kielioppia. Tutustumme Ranskan maakuntien perinteisiin sekä tämän
päivän yhteiskuntaan. Puhumme mm. kulttuurista, taiteesta, luomusta ja ekologiasta. Seuraamme myös Ranskan ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia. Oppikirjasta päätämme yhdessä kurssin alussa.

Ranskan alkeet 120500
Vanha lukio, Outi Karttunen. 70,00€ ma 17.00-18.30
6.9.-29.11.2021, 10.1.-18.4.2022
Tervetuloa tutustumaan ranskan kieleen ja kulttuuriin tai kertaamaan aiemmin opittua. Kurssi etenee leppoisaan tahtiin ja painottaa ääntämistä, puhekieltä, matkailua
ja kohteliaisuusmuotoja. Kielioppi etenee pienin askelin ja koko ajan opittua kerraten
eli mukana on helppo pysyä. Kirjan aihepiireinä ovat mm. ruokailu, shoppailu, harrastukset ja matkailu sekä kanssakäyminen perheen ja ystävien kanssa. Nojatuolimatkaillaan Bretagnessa, Pariisissa ja Brysselissä. Bienvenue! Tervetuloa mukaan! Oppikirja: J’aime 1 (Otava), HUOM! Vanhempi painos (2015). Kurssi on ns. hybridikurssi eli
sille voi osallistua joko lähiopetuksessa tai verkon kautta.

Espanjan alkeet (taitotaso A2) 120700
Valkean ruusun koulu, Maria Merino Rodriguez. 70,00€ ti 18.50-20.20
7.9.-29.11.2021, 11.1.-19.4.2022
¡Hola! Nyt on mahdollisuus tutustua yhteen maailman puhutuimmista kielistä. Tällä
kurssilla opiskellaan espanjan alkeita. Harjoitellaan perustietoja espanjankielestä,
kertomista itsestä sekä yksinkertaisia käytännön tilanteita. Espanjalaisen opettajan
kanssa tutustutaan myös Espanjan kulttuuriin ja tapoihin. Kurssi soveltuu vasta-alkajille. Oppikirja: Nuevo español en marcha (A1-A2). ISBN: 978-84-9778-529-7. Lisäksi
sanakirja suomi-espanja-suomi.
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Espanjan jatko (taitotaso B1) 120701
Valkean ruusun koulu, Maria Merino Rodriguez. 70,00€ ti 17.15-18.45
7.9.-29.11.2021, 11.1.-19.4.2022
¡Bienvenidos! Haluatko kehittää jo hankkimaasi espanjankielen taitoa? Kurssilla harjoitellaan kielen sanastoa, luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista
tuottamista. Espanjalaisen opettajan kanssa tutustutaan Espanjan kulttuuriin ja tapoihin. Arkikielen ja käytännön asioinnin lisäksi käymme läpi opiskelijoiden toivomia
aiheita. Tehtäviä voi muokata ja soveltaa opiskelijoiden oman taitotason mukaan.
Kurssi soveltuu espanjaa kansalaisopistossa useamman vuoden opiskelleille sekä muille, jotka hallitsevat espanjan kielen perusteet. Oppikirja: Nuevo español en marcha 3
(B1)t. ISBN: 978-84-9778-740-6. Lisäksi sanakirja suomi-espanja-suomi.

Musiikki
Viihdekuoro Sata-Häme 110100
Valkean ruusun koulu, Markku Huhtala. 84,00€ ti 18.45-21.00
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Viihdekuoro Sata-Häme on perinteikäs ikaalilainen sekakuoro, jossa kaikenikäiset
voivat kokea laulamisen iloa. Kuorossa lauletaan iskelmä- ja viihdemusiikkia, jonkin
verran kansanlauluja meiltä ja muualta 3 äänisinä sovituksina. Tervetuloa myös uudet
laulajat mukaan, ei pääsykoetta, mutta aktiivinen sitoutuminen ja omien stemmojen
harjoittelu kotona on toivottavaa.

Naiskuoro Cantando 110101
Valkean ruusun koulu, Senja Wallin. 84,00€ ma 18.40-20.40
6.9.-29.11.2021, 10.1.-25.4.2022
Tule laulamaan uudistettuun kuoroon. Kamarikuoro Cantando muuntautui keväällä
2020 naiskuoroksi. Kuorossa lauletaan moniäänistä ja monipuolista ohjelmistoa perinteisestä kuoromusiikista nykyaikaisempiin teoksiin. Laulut ohjelmistoon valitaan
kotimaisesta ja ulkomaisesta laulumusiikin tuotannosta.

Kevyen musiikin yksinlaulu 110104
Valkean ruusun koulu, Senja Wallin.
300,00€/30 min/vko
240,00€/20 min/vko
Haluatko etsiä, kehittää ja/tai huoltaa lauluääntäsi, oletko unelmoinut laulamisen
aloittamisesta tai onko juuri nyt aika kaivaa esiin unohduksissa ollut lauluharrastus?
Ohjelmistoa valitaan yhdessä opettajan kanssa oppilaan musiikillisen mieltymyksen
mukaan. Ei vapaita paikkoja, varalle voi ilmoittautua.
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Ikaalisten Viulupelimannit 110106
Valkean ruusun koulu, Juha Arppola/Aino Ojakoski-Mattila. 70,00€ to 18.00-19.30
9.9.-2.12.2021, 13.1.-21.4.2022
Tutustumista vanhaan ja uuteen suomalaiseen kansanmusiikkiin sekä mm. balkanilaiseen kansanmusiikkiin. Teemme yhteistyötä mm. paikallisten kuorojen ja seurakunnan kanssa.

Pianonsoitto 110109
Valkean ruusun koulu, Anna Aila ja Johanna Eränen.
300,00€/30 min/vko
240,00€/20 min/vko
Pianonsoiton ja vapaamman soittamisen yksityisopetusta sekä aikuisille että lapsille.
Olitpa sitten vasta-alkaja tai pidempään soittamista harrastanut. Soitonopetukseen
on matala kynnys osallistua, sillä opetus suunnitellaan jokaisen opiskelijan omien toiveiden ja lähtökohtien mukaisesti. Myös ajat pystytään sopimaan joustavasti ja jokaiselle sopivaksi. Tunneilla voidaan lähestyä pianonsoittoa monenlaisista lähtökohdista:
perinteinen piano-opetus puolustaa edelleen paikkaansa, mutta sen rinnalla ja/tai
sijaan voidaan opiskella myös esimerkiksi erilaisia rytmimusiikin tyylejä, improvisoimista, yhteislaulujen säestämistä sekä oman laulamisen säestämistä pianolla.

Viulunsoitto 110107
Valkean ruusun koulu, Aino Ojakoski-Mattila.
300,00€/30 min/vko
240,00€/20 min/vko
Aloita uusi harrastus tai jatka vanhaa. Tarjolla on viulunsoiton opetusta ammattitaidolla ja soiton iloa vaalien, ihan kaikenikäisille. Viulun hankinnassa opastetaan
tarvittaessa ja pienempiä viuluja on mahdollista myös vuokrata. Soittoajat sovitaan
opettajan kanssa.

Ikaalisten Mieslaulajat 110111
Seurakuntakeskus 84,00€ ti 18.00-21.00
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Uudempaa ja perinteistä yksi- ja neljä-äänistä säestyksellistä ja a capella mieskuorolaulua ja kvartettitoimintaa, säveltapailua, äänenmuodostusta, koreograﬁan opettelua ja esiintymisiä. Tervetuloa myös uudet laulutaitoiset miehet veljelliseen joukkoomme, ei koelaulua.
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Kylät
Kovelahti

Kimppajumppa 830114
Nousula, Petra Välimäki. 55,00€ ti 18.00-19.00
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Kuntoa kohottavaa ja hyvää oloa vahvistavaa liikuntaa naisille ja miehille. Monipuolista kuntoilua kohti parempaa liikkuvuutta ja lihaskuntoa.

Yhteislaulu 110105
Nousula, Seppo Sjöman, 55,00€ joka toinen viikko ti 13.00-15.00
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Yhteislaulua teemoilla. Tervetuloa kaikki mukaan!

Luhalahti
Entisöinti ja puutyöt 110411
Matti Lahtisen vertas, Sirpa Salminen. 87,00€ ma 16.30-19.30
6.9.-29.11.2021, 10.1.-25.4.2022
Kurssilla entisöidään ja pintakäsitellään omia vanhoja huonekaluja, myös pienimuotoista verhoilua (ei sohvia). Voit tehdä myös muita puutöitä. Kurssilaiset hankkivat
tarvitsemansa materiaalit itse. Kurssi sopii vasta-alkajille sekä aikaisemmin entisöintiä ja puutöitä harrastaneille.

Kimppajumppa 830112
Luhalahden koulu, Petra Välimäki. 55,00€ ke 18.00-19.00
8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Kuntoa kohottavaa ja hyvää oloa vahvistavaa liikuntaa naisille ja miehille. Monipuolista kuntoilua kohti parempaa liikkuvuutta ja lihaskuntoa.

Mansoniemi
Kimppajumppa 830111
Mansoniemen koulu, Antti Mäkelä. 55,00€ ti 19.00-19.45
6.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Harjoittelemme ja käymme läpi monipuolisesti eri lihasryhmät paikkaharjoittelun,
kiertoharjoittelun ja joogan avulla (myös venyttelyt ja liikkuvuusharjoitukset). Jumppaamme hyvässä hengessä ja hiessä. Jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan.
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Kankaankudonta ja käden taidot 110412
Mansoniemen koulu, Raija Niemi. 55,00€ joka toinen viikko to 18.30-20.45
9.9.-26.11.2021, 13.1.-7.4.2022
Kurssilla opetellaan kankaankudonnan lomassa työstämään monenlaisia materiaaleja eri tekniikoilla. Kankaat kudotaan yhteisloimissa ja rakennetaan ryhmätyönä. Jokainen kutoja osallistuu kaikkiin kudontaan liittyviin työvaiheisiin kurssin kuluessa.
Osallistuminen vaatii itsenäistä työskentelyä myös kokoontumiskertojen ulkopuolella.
Askartelut kurssilaisten toiveiden mukaan.

Pukara
Hyvän olon jumppa 830116
Toimelan kylätalo, Heli Kauramäki. 55,00€ ke 18.00-19.00
8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Tunnit sisältävät monipuolisesti tanssillista jumppaa, lihaskuntoa ja venyttelyä/rentoutusta. Varaa mukaan alusta, rento vaatetus ja juomapullo.

Tevaniemi
Käsityökurssi 110415

Uusi!
Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 6

Tevaniemen toimintakeskus, Elisa Niemi. 55,00€ joka toinen viikko ti 18.00-20.15
14.9.-7.12.2021, 18.1.-19.4.2022
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. Valmistetaan vanhoista hopea- ja alpakkalusikoista persoonallisia kaula- ja rannekoruja sekä korviksia.

Kimppajumppa 830113
Maamiesseurantalo, Petra Välimäki. 55,00€ ti 19.30-20.30
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Kuntoa kohottavaa ja hyvää oloa vahvistavaa liikuntaa naisille ja miehille. Monipuolista kuntoilua kohti parempaa liikkuvuutta ja lihaskuntoa.

Vaho
Kankaankudonta ja käden taidot 110413
Jaakko Hauturi, Raija Niemi. 55,00€ kerran kk to 14.00-17.00
16.9.-2.12.2021, 20.1.-14.4.2022
Opitaan tuntemaan materiaalit, sidosten erityispiirteet, luomaan loimi ja rakentamaan kangas ohjeen mukaan, kutomaan, viimeistelemään ja hoitamaan. Kankaat
kudotaan yhteisloimissa ja rakennetaan ryhmätyönä. Osallistuminen vaatii itsenäistä
työskentelyä myös kokoontumiskertojen ulkopuolella. Ryhmä on tarkoitettu kaikille
kankaankudonnasta kiinnostuneille.
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Jämijärven ohjelma
Musiikki
Yhteislauluillat Jämijärvellä 110130
Jämijärven keskuskoulu taideluokka, Seppo Sjöman. 25,00€
to 18.00-19.30,16.9.-9.12.2021
Yhteislaulua teemoilla kahvitarjoilun kera. Tervetuloa kaikki mukaan! Kokoonnumme
parittomilla viikoilla. Ei opetusta 28.10.

Lasten musiikkileikkikouluryhmät
Jämijärven keskuskoulu taideluokka, Anne Kasittula. 45,00€/syksy, 45,00€/kevät.
ke 8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Tuo lapsesi iloitsemaan ja nauttimaan musiikista. Laulamme, soitamme ja liikumme
musiikin tahdissa. Opimme uusia loruja ja lauluja. Tutustumme myös erilaisiin rytmija laattasoittimiin sekä opimme niiden soittotavat. Ei opetusta 27.10.

Lasten musiikkileikkikoulu alle 1 -vuotiaat 110140
(lapsi+aikuinen-ryhmä) 16.30-17.15

Lasten musiikkileikkikoulu 1-2 -vuotiaat 110141
(lapsi+aikuinen-ryhmä) 17.15-18.00

Lasten musiikkileikkikoulu 3-6 -vuotiaat 110142
18.00-18.45

Pianonsoitto 110134
Jämijärven keskuskoulu, Anna Aila.
300,00€/30 min/vko
240,00€/20 min/vko
Pianonsoiton yksityisopetusta, opetus suunnitellaan omien tavoitteiden mukaan. Soittoajat sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Tiedustele vapaita paikkoja toimistolta.

Tietotekniikka
Digiohjausta senioreille 349890

Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 6

Jämijärven keskuskoulu, Raili Haapala. 45,00€ pe 17.00-18.30, 24.9.-3.12.2021.
Kurssilla opastetaan omien laitteiden käyttöön ja käydään läpi ajankohtaisia digiasioita. Puhelimen, tabletin ja/tai läppärin voi ottaa mukaan. Kurssin sisältöä muokataan
toiveiden mukaan. Ilmoittautuminen 20.9. mennessä. Ei opetusta 29.10.
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Käden taidot
Käsityöpaja Kirkonkylässä 110430
Jämijärven keskuskoulu taideluokka, Elisa Niemi. 30,00€
to 18.00-20.15, 23.9.-2.12.2021
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. Valmistetaan vanhoista hopea- ja alpakkalusikoista
persoonallisia kaula- ja rannekoruja sekä korviksia. Pitsit ovat vuosien varrella unohtuneet kaappien kätköihin, joten nyt voidaan luoda uusi elämä jo unohtuneille tai
rikkoontuneille pitseille tekemällä niistä uusia tuotteita. Kokoontumiset parillisilla
viikoilla. Ilmoittautuminen 20.9. mennessä.

Kankaankudonta Kirkonkylä 110435
Palvimäki, Tanja Pajala. 70,00€ ke 14.00-17.00
8.9.-1.12.2021, 12.1.2022-20.4.2022
Vain loimet rajana! Tervetuloa kutomaan kodin käyttö- ja sisustustekstiilejä eri materiaaleista. Kurssilla kertaamme vahvistaen käytännön osaamista sekä tutustumme
erilaisten sidosten ominaisuuksiin. Suunnittelemme, luomme ja rakennamme kudottavat työt yhdessä. Kurssilaiset voivat työskennellä itsenäisesti kokoontumiskertojen
ulkopuolella. Ryhmä on tarkoitettu kaikille kudonnasta kiinnostuneille! Kokoontumiset parillisilla viikoilla.

Kankaankudonta Suurimaa 110436
Suurimaan maamiesseurantalo, Tanja Pajala. 55,00€ ke 14.00-16.15
15.9.-24.11.2021, 19.1.-13.4.2022
Samanlainen kuin kurssi 110435. Kokoontumiset parittomilla viikoilla.

Käsityöpaja Suurimaalla 110437
Suurimaan maamiesseurantalo, Elisa Niemi. 30,00€
to 18.00-20.15, 16.9.-25.11.2021
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. Valmistetaan vanhoista hopea- ja alpakkalusikoista persoonallisia kaula- ja rannekoruja sekä korviksia. Kokoontumiset parittomilla viikoilla.
Ilmoittautuminen 13.9. mennessä.
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Moninaista muotoilua kotiin ja puutarhaan 110440
Jämijärven keskuskoulu teknisen työn luokat, Leena Järvinen
84,00€ pe 18.00-20.15, 10.9.-26.11.2021, 14.1.-22.4.2022
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.

Puutyö ja entisöinti 110450
Jämijärven keskuskoulu teknisen työn luokat, Erkki Keskisaari
84,00€ ke 18.00-20.15, 8.9.-1.12.2021, 12.1.2022-20.4.2022
Tule rohkeasti opettelemaan kädentaitoja, alkamaan tai jatkamaan hyvää, kehittävää harrastusta. Nyt kannattaa ottaa esim. entisöitävä tuoli tai piironki mukaan ja
kunnostaa siitä upea sisustuselementti. Voit tulla tekemään myös aivan uutta omien
ideoiden pohjalta.

Tanssi ja liikunta
KiddieJam 3-6-vuotiaille 830121
Jämijärven keskuskoulu liikuntasali, Marjo Koivuniemi. 25,00€
ti 18.00-18.45, 21.9.-30.11.2021
KiddieJam tarjoaa alle kouluikäisille lapsille kurkistuksen eri tanssilajien maailmaan.
KiddieJam-tanssitunnilla jammaillaan lajinomaisesti luovuutta ja leikkiä unohtamatta. Opettaja tarjoaa valintansa mukaan lapsille maistiaisia baletin, kansantanssin,
showtanssin, streetlajien ja paritanssien perusteista ja samalla kehittyvät tanssilliset
perustaidot. Lisäksi esiintymiskerta, joka sovitaan myöhemmin. Kokoontumiset parillisilla viikoilla.

KiddieJam 7-9-vuotiaille 830122
Jämijärven keskuskoulu liikuntasali, Marjo Koivuniemi. 25,00€
ti 18.00-18.45, 14.9.-7.12.2021
Samanlainen kuin kurssi 830121, kouluikäisille lapsille.
Kokoontumiset parittomilla viikoilla.
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Tanssiksi 830126
Jämijärven keskuskoulu liikuntasali, Marjo Koivuniemi. 30,00€
ke 20.00-21.00, 8.9.-1.12.2021

Uusi!

Tanssiksi on soolotanssia ja tanssiliikuntamuoto, jossa liikutaan mukaansa tempaavien
tuttujen tanssirytmien tahdissa ja jossa samalla opitaan eri tanssilajien perusaskeleet
ja lajinomainen liikkuminen. Tanssiksi- tanssiliikuntatuntien tavoite on kehittää ja
ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoa tanssimalla. Tämä toteutuu pitämällä askelikot ja tanssisarjat riittävän yksinkertaisina. Tuntien edetessä tanssisarjoja
varioidaan - näin saadaan aivoille uutta työstettävää vanhan tutun sarjan kanssa.
Tanssiksi-tunnilla soi latinalaismusiikki, swingpohjainen musiikki tai kotoinen lavatanssimusiikki.

Jooga 830130
Jämijärven keskuskoulu liikuntasali, Minna Tervalahti. 70,00€
ma 18.30-20.00, 6.9.-29.11.2021, 10.1.-18.4.2022
Joogaharjoitukset lisäävät kehon liikkuvuutta, elinvoimaisuutta, keskittymistaitoa ja
kykyä rentoutua. Mukaan voi ottaa oman alustan. Sopii kaikenikäisille, myös aloittelijoille.

Varttuneen väen jumppa 830131
Jämijärven keskuskoulu liikuntasali, Liisa Järvensivu. 55,00€
ke 18.00-19.00, 8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Monipuolista liikuntaa varttuneemmalle väelle. Alkulämmittelyä, lihaskunto-osuus ja
venyttelyä.

Kuntojumppa 830132
Jämijärven keskuskoulu liikuntasali, Marjo Koivuniemi. 55,00€
ke 19.00-20.00, 8.9.-1.12.2021, 12.1.-20.4.2022
Jumppaamme musiikin tahtiin ensin lämmitellen ja sitten sykettä nostaen helppojen
askelsarjojen mukaan. Lihaskunto-osuudessa käytetään välillä erilaisia välineitä (kuminauhoja, keppejä, palloja ym.). Lopuksi venytellään.

Kuntojumppaa Tykkööllä 830133
Tykköön koulu, Marjo Koivuniemi. 55,00€ ti 19.30-20.30
7.9.-30.11.2021, 11.1.-19.4.2022
Samanlainen kuin kurssi 830132.
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Ikaalisten kaupunginkirjasto
Kirjaston asiakkaiden kokemuksia:
Käytän kirjastoa pari-kolme kertaa kuussa, jolloin lainataan aina kerralla jokaiselle illalle iltasatuja seuraavaksi pariksi viikoksi. Olemme lukeneet lapselle joka ilta
n. 7 vuoden ajan eri iltasadun, joten kirjasto on ollut meillä tässä kohtaa erittäin
paljon apuna! Pidän siitä, että valikoima on erittäin kattava ja uutuuksia tulee
nopealla tahdilla. Aikuisten puolelta tulee myös napattua uutuuksia ja suosituksia
melko usein. Aineiston varausjärjestelmä käytössä aktiivisesti (tosi toimiva!). Lukeminen merkitsee meidän perheessä jokailtaista yhteistä hetkeä lapsen kanssa.
Itselle se on väylä rentoutumiseen, jonka olen löytänyt uudelleen näin aikuisiällä.
Oinas
Minulle ja meille isovanhemmille iloa korona-aikaan tuovat iltasatupuhelut lastenlapsille kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin. Soitamme videopuhelun,
jossa keskustelemme päivien tapahtumista ja lopuksi jompikumpi isovanhemmista lukee iltasadun. Lastenlapsemme asuvat Espoossa ja Kankaanpäässä. Varsinkin
espoolaisia korona kurittaa tosi rankasti, joten kehitimme tämän yhteisen satuhetken kahdesti viikossa, koska emme voi tavata. Olen myös iloinen, että korona-aikanakin Ikaalisten kirjasto on pystytty pitämään auki. Olemme voineet hakea
uusia satukirjoja, koska tätä poikkeusaikaa on kulunut jo vuosi. Ikaalisten kirjasto
on ollut oikea henkireikä muutenkin, esimerkiksi siellä on koottu eri maita käsitteleviä kirjoja – mukana oli myös musiikkia – omiin pinoihin, hauskasti paperinaruihin
sidottuna. Itse otin Italian pinon ja pakenin pariksi päiväksi arjesta kuuntelemalla
musiikkia, tutkimalla karttoja, käytyjä paikkoja muistelemalla, kokeilemalla ihania ruokareseptejä ja illalla vielä ennen nukkumaanmenoa romaaniin syventymällä. Siitä tuli sydänalaan lämmin olo. Heli ja Pentti
Olen ollut kirjaston aktiivinen käyttäjä, mutta liikuntavaikeuksien takia en enää
ole sinne päässyt. Olen kiitollinen kirjaston kotilainauspalvelusta, jonka avulla
olen saanut kirjaston palvelut kotiini. Se on auttanut monella tavalla säilyttämään
kontaktin ulkomaailmaan ja säilyttämään henkistä vireyttäni ja mielenkiintoa erilaisiin asioihin. Kirjastosta olen aina saanut hyvää palvelua ja kotilainaustoiminta
on jatkanut ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua. Toivomuksiani on otettu huomioon ja kirjastovirkailijan käynti on ollut odotettu vierailu. Anja-Liisa
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Kirjasto on mielestäni rauhan tyyssija ja kirjallisen ymmärryksen edistämisen
kehto. Koulun jälkeen lienee usein nautinnollista rauhoittua kirjojen pariin, jos
koulussa oli ahdingollinen ilmapiiri. Itse olen ollut varsin tykästynyt esimerkiksi
klassisen kirjallisuuden teoksiin sekä kirjoihin, joista lienen uskonut oppivani jotain uutta, sillä yleissivistys on nuorille tärkeä ominaisuus. Olen lainannut myös
kirjoja liittyen koulutöihin, ja kirjaston sijainti on ollut varsin käytännöllinen,
koska yhteiskoulu on samassa rakennuksessa. Leo

Ikaalisten
kaupunginkirjasto

ikaalistenkirjasto

Ikaalisten kaupunginkirjasto
Poppelikatu 10, 39500 IKAALINEN
puh. 044 073 0133 tai (03) 458 6780
kirjasto@ikaalinen.ﬁ
tps://ikaalinen.ﬁ/kulttuuri-ja-vapaa-aika/
kirjasto/

Talviaukioloajat 1.9.-31.5.

Kesäaukioloajat 1.6.-31.8.

Ma 10-19
Ti 12-19 (lehtisali 10-19)
Ke 10-19
To 12-19 (lehtisali 10-19)
Pe 10-17
La 10-14
Arkipyhien aattoina 10-15

Ma 10-19
Ti-to 10-17
Pe 10-16
La suljettu

Arkipyhien aattoina 10-15
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Uutuuselokuvia ja unohtumattomia elämyksiä
Eino Salmelaisen katu 20, Ikaalinen.
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6.–10.7.2022
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Ikaalisten kaupungin nuorisotoimi
Ikaalisten kaupungin nuorisotoimi järjestää nuorisotila Vienolassa toiminnallisia nuorisotilailtoja. Nuorisotila Vienolan toiminta on päihteetöntä ja ohjattua, nuorille avointa ja maksutonta. Vienolasta löytyy pingis, biljardi, ilmakiekko, lautapelejä, karaoke, tv ja Playstation, Subsoccer jne.
Vienolan aukioloajat ja teemaillat sekä muut nuorisopalveluiden tapahtumat
ja toiminnat osoitteesta:
https://ikaalinen.ﬁ/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/ajankohtaista-2
Nuorisotila Vienola Oikotie 8, 39500 Ikaalinen
Nuorisotila
Vienola

ikakaupunki (Vienola)

nuorisotila.vienola

Nuoriso- ja liikuntasihteeri
Sari Sarkonen
p. 044 730 1225
sari.sarkonen@ikaalinen.ﬁ
Nuoriso-ohjaaja p. 044 730 1224
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Ikaalisten kaupungin liikuntatoimen ryhmät
syksyllä 2021 ja keväällä 2022
Nuoret / työikäiset
Kuntonyrkkeily Liikuntahallilla maanantaisin
16.8.-22.11.2021 ja 10.1.-25.4.2022 klo 17.00 – 17.55 50,00€/syksy
Kuntonyrkkeily on hauskaa kuntoliikuntaa, joka kohottaa tehokkaasti kuntoa. Tunti
koostuu alkulämmittelystä, tekniikka- ja kuntoiluosuudesta ja harjoituksia toteutetaan nyrkkeilyn tekniikoita ja harjoittelua mukaillen. Tunnin harjoitteet voidaan
tehdä turvallisesti myös varjonyrkkeilynä turvavälit säilyttäen. Tunti soveltuu yli
14-vuotiaille eikä aikaisempaa nyrkkeilykokemusta tarvitse olla. Ilmoitt. syksyn ryhmään 4.8. klo 9 alkaen https://www.kuntapalvelut.ﬁ/ikaalinen/ tai p. 044 730 1350
/ Salminen
Kiertoharjoittelu Liikuntahallilla maanantaisin
16.8.-22.11.2021 ja 10.1.-25.4.2022 klo 18.00 – 18.55 45,00€/syksy
Monipuolista liikuntaa, jossa hyödynnetään erilaisia liikuntavälineitä. Harjoitukset
kehittävät tehokkaasti kestävyys- että lihaskuntoa. Tunti koostuu lämmittelystä,
kiertoharjoittelusta ja loppuverryttelystä. Ryhmä soveltuu kaikenikäisille ja kuntoisille. Hinta 45€/syksy. Ilmoitt. 4.8. klo 9 alkaen https://www.kuntapalvelut.ﬁ/ikaalinen/ tai p. 044 730 1350 / Salminen
Miesten höntsypeliporukka Lukiolla maanantaisin 45,00€/syksy
30.8.-13.12.2021 ja 10.1.-25.4.2022 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. Ryhmäkoko max.
15 hlö. Hinta 45€/syksy. Ohjaajana Antti Mäkelä. Ilmoitt. 2.8. alk. 043-2170390 /
Mäkelä.
TULE-jumppa Liikuntahallilla torstaisin
19.8.-25.11.2021 ja 13.1.-21.4.2022 klo 18.00 – 18.55 45,00€/syksy.
Kevyttä ja monipuolista liikuntaa, joka painottuu tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn ylläpitoon ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tunti koostuu lämmittelystä sekä
harjoitus- ja venyttelyosuuksista. Jumppa soveltuu henkilöille, joilla on esim. selkävaivoja sekä ikääntyville, liikuntaa aloitteleville ja ylipainoisille. Hyödynnämme
tunneilla erilaisia liikuntavälineitä. Ryhmäkoko max. 25 hlö. Hinta 45€/syksy. Ohjaajana Marika Salminen. Ilmoitt. 4.8. klo 9. alkaen https://www.kuntapalvelut.ﬁ/
ikaalinen/ tai p. 044 730 1350 / Salminen

37

Kahvakuula Liikuntahallilla torstaisin
19.8.-25.11.2021 ja 13.1.-21.4.2022 klo 19.00 – 19.55
Kahvakuulatunnin harjoitukset kehittävät lihaskestävyyttä ja kehonhallintaa sekä
tasapainoa ja liikkuvuutta. Aikaisempaa kokemusta kahvakuulalla harjoittelusta ei
tarvitse olla. Tunti koostuu lämmittelystä, perus kahvakuulaharjoitteista ja niiden
variaatioista sekä loppuvenyttelystä. Ryhmäkoko max. 25 hlö. Hinta 45 €/syksy. Ohjaajana Marika Salminen. Ilmoitt. 4.8. klo 9 alkaen https://www.kuntapalvelut.ﬁ/
ikaalinen/ tai p. 044 730 1350 / Salminen

Lapset
Temppukerho Liikuntahallilla keskiviikkoisin
18.8.-1.12.2021 ja 12.1.-27.4.2022
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.
4.8. klo 9 alkaen https://www.kuntapalvelut.ﬁ/ikaalinen/ tai p. 044 730 1350 / Salminen
Moving Mix liikuntahallilla.Ryhmän aikataulu tarkentuu myöhemmin, katso tiedot
elokuussa nettisivuilta.
Ryhmässä kokeillaan erilaisia voimistelu- ja akrobatialajeja, joissa vaikutteita tanssista, kilpa-aerobicistä, joukkuevoimistelusta, cheerleadingistä, freegymistä yms. Aikaisempaa kokemusta lajeista ei tarvita. Ryhmä max. 15 lasta. Harrastusryhmä on
Avi:n hankerahoittamaa liikunnallista nuorisotyötä ja siksi maksuton. Ilmoitt. 4.8. klo
9 alkaen p. 044 730 1350 / Salminen. Järjestäjänä Ikaalisten kaupunki/nuorisotoimi
Perhetemppu Liikuntahallilla torstaisin
19.8.-25.11.2021 ja 13.1.-21.4.2022 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. Hinta 35€/syksy (yhteensä aikuiselta ja
lapselta). Ohjaajana Marika Salminen. Ilmoitt. 4.8. klo 9 alkaen https://www.kuntapalvelut.ﬁ/ikaalinen/ tai p. 044 730 1350 / Salminen

Seniorit
Ikääntyvien voima- ja tasapainojumppa Liikuntahallilla tiistaisin
17.8.-23.11.2021 ja 11.1.-19.4.2022 klo 14.45-15.45
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 Marika Salminen.

38

Ikäihmisten kuntosaliopastus
Liikuntahallilla jokaisen kuun ensimmäinen tiistai klo 11.00-12.00
(viikot 36, 40, 44, 49)
Opastusta laitteiden käyttämiseen ja turvalliseen kuntosaliharjoitteluun. Mukaan voi
tulla myös jo kuntosaliharjoittelua harrastavat kysymään vinkkejä ja ideoita harjoitteluun. Maksuton. Ohjaajana Marika Salminen. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Työikäiset/seniorit
Päiväliikuntaryhmä Liikuntahallilla keskiviikkoisin
18.8.-24.11.2021 ja 19.1.-27.4.2022 klo 10.30-11.15
HUOM! Ryhmä kokoontuu vain parittomina viikkoina. Ryhmä on tarkoitettu niille,
joiden toimintakyky on heikentynyt. Ryhmä sopii henkilöille, joilla on esim. reuma,
nivelrikkoa, tai muita toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia. Toimintakykyä tukeva
tunti: voima-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoituksia sekä kehonhallintaa kehittäviä harjoitteita. Harjoittelu tapahtuu seisten ja/tai istuen. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua. Maksuton. Ohjaajana Marika Salminen.

Ryhmiin ilmoittautumiset 4.8 kello 9.00 alkaen.
(Ikäihmisten tasapainojumppaan ilmoittautuminen paikan päällä, Päiväliikuntaryhmään ei ilmoittautumista ja Miesten höntsypeliporukkaan ilmoittautuminen 2.8. alkaen)
MUUTOKSET MAHDOLLISIA!
SEURAA PAIKALLISLEHTEÄ, IKAALISTEN KAUPUNGIN NETTI- JA FACEBOOK-SIVUJA.

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT:
https://www.kuntapalvelut.ﬁ/ikaalinen/
Terveysliikuntakoordinaattori Marika Salminen
puh. 044 730 1350 marika.salminen@ikaalinen.ﬁ
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Huom! Ryhmien toimintaan vaikuttaa seudun koronarajoitukset. Tiedotus ryhmäläisille tapahtuu tekstiviestitse ja muu tiedotus tapahtuu kaupungin nettisivuilla,
paikallislehdessä ja liikutakoordinaattorin somekanavissa.
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Liikuntaneuvontaa ja perheliikuntaneuvontaa ikaalilaisille
Maksuton liikuntaneuvonta on suunnattu kaikenikäisille ikaalilaisille, jotka
liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän, eivät ole löytäneet sopivaa liikuntamuotoa tai kaipaavat neuvoja liikkumiseen tai ravitsemukseen. Haluatko
lisätä liikuntaa, muttet tiedä mistä tai miten aloittaa? Mietityttääkö ruokailutottumuksesi? Liikuntaneuvonnassa keskustellaan asiakkaan liikkumistottumuksista, käydään läpi alueen liikuntatarjontaa, pohditaan oikeanlaista
syömistä ja ateriarytmiä ja tehdään tarvittaessa liikunta- tai ravitsemussuunnitelma asiakkaan toiveista ja tilanteesta riippuen.
Perheiden liikuntaneuvonta on tarkoitettu edistämään ikaalilaisten perheiden harrasteliikuntaa ja arkiaktiivisuutta sekä terveellisiä ruokailutottumuksia. Liikuntaneuvontaa 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 puhelimitse tai sähköpostilla terveysliikuntakoordinaattorilta. Voit myös
keskustella liikkumislähetteestä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Ikaalisten kaupunki / liikuntapalvelut
Teveysliikuntakoordinaattori Marika Salminen
marika.salminen@ikaalinen.fi
puh. 044 730 1350
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Julkinen tiedote

Tervetuloa
opistoomme oppimaan, viihtymään
ja harrastamaan! Ilmoittautuminen
alkaa 13.8.2021 klo 8.30.
opistopalvelut.fi/ikaalinen
ut.fi/
/ikaalinen
p. 044 730 1398
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