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Rehtorin tervehdys

Kansalaisopiston lukuvuosisuunnittelua on tehty yhteiskunnan monihäiriötilanteen 
vallitessa. Olemme Ikaalisissa ja Jämijärvellä saaneet kuitenkin olla kohtalaisen rau-
hassa, vaikka moni asia on muuttanut meidänkin arkeamme. Kevätkauden -22 kurssit 
saatiin pääsääntöisesti vietyä läpi vaikkakin tammikuun sulun vuoksi pidensimme opis-
tomme lukukautta aina toukokuulle saakka. Varaudumme myös tulevana lukuvuotena 
siihen, että opintoja voi tarvittaessa suorittaa etänä tai lukukauden päivämääriä siir-
retään. Toivomme ja lähdemme kuitenkin siitä, että lukuvuosi viedään läpi normaalis-
sa aikataulussa. Pallo on urheilutermein ollut koko ajan hallussa.

Kansalaisopisto toteutti keväällä varautumisen yleisöluennon. Miten pärjäämme häi-
riötilanteessa 72h omillamme? Varautuminen on ennakointia, joka ei välttämättä to-
teudu. Ja jos toteutuu, emme ole ensimmäisinä hädänalaisia. Jokaisen velvollisuus on 
miettiä, kuinka nykyvarustuksella pärjäisi vähintään kolme vuorokautta ilman ulkoista 
apua. Meillä maalaismaisissa kunnissa tämä on vielä hyvin hallussa, kauppoihin on 
matkaa, eikä keskustoissa asioida välttämättä joka päivä. Kiinnittämällä huomiota 
perustarpeiden kuten veden, ruuan ja lääkkeiden riittävyyteen ollaan jo hyvällä to-
lalla varautumisessa.

Opiston toimintakyvyn kasvattamiseksi varauduimme selvittämään yhteistyötä SAS-
KY:n kanssa sekä hinnankorotuksia. Sivistyslautakunta päätti kesäkuun kokouksessa, 
että jatkamme toistaiseksi Ikaalisten ja Jämijärven opistona. Hinnankorotuksia ei 
tehty, koska haluttiin pitää oven kynnys opistoon matalana kahden edellisen vuoden 
poikkeuksellisten olojen vuoksi. Saimme jälleen myös opintoseteliavustuksen, jolla 
voimme tukea joidenkin kurssien toteuttamista. Panostamme myös Suomen kielen 
kurssien toteutukseen, sillä kuntiimme muuttaa yhä enemmän sotaa pakenevia ihmi-
siä. Suomen kielen osaaminen on tärkeä pala kotoutumista ja esimerkiksi työllistymis-
tä Suomeen. 

Olosuhteiden osalta iloitsen uuden Valkean ruusun areenan valmistumisesta Ikaali-
siin. Sekä liikuntahallina, että kulttuuripaikkana areena on upea. Olosuhteet pääse-
vät todelliseen testiin heti lukuvuoden 2022-2023 alusta, kun kansalaisopiston kurssit 
käynnistyvät näissä tiloissa. Toinen uudiskohde on koulurakennus Pääsky Jämijärvellä. 
Kävin tutustumassa rakentuvaan monitoimikeskukseen Jämijärvellä ja olin otettu siitä 
panostuksesta, joka Jämijärvi on kuntalaistensa olosuhteiden kehittämiseksi päättä-
nyt tehdä. Parhaiten panokselle annetaan takaisin ottamalla tilat mahdollisimman 
aktiiviseen käyttöön. Kannustankin jokaista hyödyntämään nämä olosuhteet ja ilmoit-
tautumaan – tai ainakin tutustumaan – kansalaisopiston kursseille. Meillä on mahdol-
lista käydä koeluontoisesti tutustumassa yhden kerran kurssin toimintaan ilmaiseksi! 
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Olen saanut toimia hienossa kansalaisopistossamme ja vapaa-aikapalveluiden piirissä 
nyt viisi vuotta. Olosuhteiden sekä toiminnan jokapäiväinen kehittäminen asiakasläh-
töisesti, ketterästi ja rohkeasti on ollut, ja tulee jatkossakin olemaan, meidän kaik-
kien työntekijöiden keskeinen tavoite. Kuntien toiminnan muutos 2023 vuoden alusta 
vahvistaa näiden palveluiden merkitystä kunnan tuottamina peruspalveluina. Kysyn-
nän ja tarjonnan kohdatessa ne jatkavat vahvana myös tulevaisuudessa. Uusi kansa-
laisopiston rehtori aloittaa tehtävässä syksyllä 2022. Siirryn lokakuun alussa toisiin 
tehtäviin. Haluan kiittää kaikkia opiston toiminnan piirissä olevia asiakkaita, työnte-
kijöitä ja yhteistyökumppaneita erinomaisesti sujuneista viidestä vuodesta. Aloittaes-
sani kansalaisopisto oli 55-vuotias. Nyt suunnataan kohti ensi kevään 60-vuotisjuhlia! 
Aktiivista ja hyvinvointia edistävää lukuvuotta 2022-2023, pidetään pallo hallussa 
myös tulevaisuudessa!

Tapio Ala-Rautalahti
kansalaisopiston rehtori
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Tämä opinto-ohjelma sisältää syys- ja kevätkauden opetustarjonnan. Tiedo-
tamme kursseista, muutoksista ja tapahtumista netti- ja Facebook -sivuil-
lamme sekä paikallislehdessä. 

Lukukausi 2022-2023 on Ikaalisten kansalaisopiston 60. toimintavuosi.
Syyslukukausi 5.9.-3.12.2022, kevätlukukausi 9.1.-22.4.2023.

Syyslomaviikolla Ikaalinen 17.-23.10.2022 ja Jämijärvi 24.-30.10.2022, talvi-
lomaviikolla Ikaalinen 27.2.-5.3.2023 ja Jämijärvi 20.-26.2.2023 sekä juhla-
pyhinä ei ole opetusta. Oppitunnin pituus on 45 min. 

Kursseihin voi käydä tutustumassa yhden kerran. Jos tutustumiskäyntejä on 
enemmän kuin yksi, opiskelija on velvollinen maksamaan kurssimaksun. Jos 
opiskelija haluaa peruuttaa opiskelupaikkansa tutustumiskerran jälkeen, täs-
tä on ilmoitettava toimistoon heti. Tutustumiskäyntejä ei voi tehdä lyhytkurs-
seille.

Kurssi pääsääntöiseti toteutuu, jos kurssille osallistuu vähintään 7 opiskeli-
jaa. Kurssi keskeytyy, mikäli kurssin opiskelijamäärä putoaa pysyvästi alle 
kuuteen opiskelijaan. Kurssimaksuja ei palauteta, jos kurssi keskeytyy opis-
kelijoiden 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!

Kursseihin tutustuminen

Ikaalisten kansalaisopisto
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Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon internetissä tai puhelimitse.
Ilmoittautuminen alkaa pe 12.8.2022 klo 8.30 osoitteessa:
www.opistopalvelut.fi /ikaalinen tai 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.

Jos olet varannut kurssipaikan etkä voikaan osallistua, muista peruuttaa osal-
listumisesi soittamalla opiston toimistoon tai netin kautta ilmoittautumisen 
yhteydessä saadulla numerolla. Osallistumisen voi peruuttaa maksutta, jos 
kurssin alkamiseen on vähintään viisi päivää, lyhytkursseilla kymmenen päi-
vää. Jos kurssin alkamiseen on alle viisi päivää tai lyhytkursseilla alle kymme-
nen päivää, opisto perii kurssimaksun kyseiseltä kurssilta.
Kurssimaksut ovat kurssi- tai lukukausikohtaisia ja muodostuvat tun-
timäärän ja kustannusten perusteella. Kurssimaksuja ei palaute-
ta. Kurssimaksun voi maksaa erissä, otathan yhteyttä opiston toimis-
toon sopiaksesi maksuaikataulun. Kansalaisopiston kurssimaksujen 
maksamatta jättäminen kahden huomautuskerran jälkeen johtaa opiske-
lijapaikan menettämiseen sekä asian siirtymiseen perintätoimiston hoi-
dettavaksi. 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 tekstiviestit-
se. Muistathan ilmoittaa puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen

Peruutukset
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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 kurssi-
maksu ja perheen muut lapset saavat 30 % alennuksen halvimmasta kurssi-
maksusta. 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 lu-
kuvuosi.  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 tanssitun-

neille. 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 setelei-

den hinnalla, laskutetaan opiskelijalta jäljelle jäänyt summa. 

Opetushallituksen tuetut kurssit 63-vuotiaille, eläkeläisille ja työttömille: 
Opetushallitus on myöntänyt Ikaalisten kansalaisopistolle avustusta kurssi-

maksujen alentamiseen. Avustusta voivat saada 63 vuotta täyttäneet, elä-

keläiset 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.



6       

Nuorten veistoskurssi
12-18 -vuotiaille 110307
Ateljee Kollaasi, Soutajantie 2. Sirpa Ristamäki 40,00€
10.9.-3.12.2022 la 10.00-13.00
Tule toteuttamaan veistoksellisia ideoita yksin tai yhdessä ystävän tai vanhemman 
kanssa. Kurssilla tutustut useisiin kuvanveiston perusmateriaaleihin kuten saveen, 
kipsiin, betoniin, puuhun ja vähän kiveenkin. Voit toteuttaa työsi myös kierrätysma-
teriaaleista.Tutustut työkalujen ja suojainten käyttöön, työskentelet pitkäjänteisesti 
ja opit luottamaan omaan luovuuteesi. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä. Kurssimaksu 
sisältää materiaalit.

Lasten kuvataidepaja alakoululaisille 110311
Vanhan lukion kuvataideluokka, Reetta Koski. 50,00€ ma 17.00-18.30
5.9.-28.11.2022
Jokainen lapsi syntyy taiteilijaksi ja tämän kurssin tavoite on ylläpitää lapsen luon-
taista luovuutta! Teemme tutkimusmatkoja värien, muotojen, mielikuvien ja havain-
tojen maailmaan. Kurssin pääpaino on lapsen omassa ilmaisussa ja tekemisen ilossa, 
mutta mukana on aina myös sommittelua, tekniikkaa, värioppia ym. leikin kautta. 
Työskentelemme pääosin öljyvärein, mutta teemme myös hiili- ja akvarelliteoksia. 
Tällä kurssilla työskennellään oikeilla taiteilijoiden öljyväreillä, mutta ilman tärpät-
tiä. Liuottimena käytämme pellavaöljyä.  Kurssimaksu sisältää materiaalit. Ilmoittau-
tuminen 29.8. mennessä.

Nuorten työpaja yläkoululaisille 110312
Vanhan lukion kuvataideluokka, Reetta Koski. 50,00€ ma 18.30-20.00
Tällä kurssilla opitaan tekniikkaa, sommittelua ja värioppia, mutta pääpaino on koko 
ajan taiteen tekemisen tuomassa ilossa ja nuoren taiteellisen ilmaisun vahvistami-
sessa ja luovuudessa. Teemme mielenkiintoisia tutkimusmatkoja kuvataiteen histo-
riaan ja mestarien maailmaan. Työskentelemme pääosin öljyvärein, mutta teemme 
myös hiili- ja akvarelliteoksia. Tällä kurssilla saat työskennellä oikeilla taiteilijoiden 
öljyväreillä, mutta ilman tärpättiä. Liuottimena käytämme pellavaöljyä.  Ilmoittau-
tuminen 29.8. mennessä. Kurssimaksu sisältää materiaalit.

Lasten baletti
5-6 -vuotiaat ti 17.30-18.15  110503
7-9 -vuotiaat ti 18.15-19.00  110504
6.9.-29.11.2022, 10.1.-18.4.2023
Valkean ruusun areena, Katja Hartikainen. 60,00€ 
Tutustutaan tanssin maailmaan leikinomaisesti ja lapsen omaa luovuutta herätellen. 
Opetellaan klassisen baletin alkeita, perusasentoja ja linjauksia. Samalla ryhmätyö-
taidot kehittyvät. Ilmoittautuminen 3.9. mennessä.

Lasten ja nuorten kurssit

Uusi!

Uusi!

Uusi!

Uusi!
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Ino C: Soiton iloa ja riemua
Orkesteri, jossa aikaisempaa soittotaitoa ei tarvita! Ykkös-ja kakkosluok-
kalaisille suunnattu orkesteri kokoontuu torstaisin VRK:lla heti koulun jäl-
keen ja tukee näin lasten iltapäiväkerhotoimintaa. Uusi orkesteri aloitetaan 
aina noin joka toinen vuosi. Järjestämme myös pikkuleirejä ja kivoja keikkoja.

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

Ino A: Inon edustusorkesteri
Orkesteri, joka keikkailee paljon. Soittajat ovat kokeneita oman instru-
menttinsa haltijoita. Hyvä ryhmädynamiikka ja mahtava meininki!

Orkesteriharjoitusten lisäksi pienryhmäopetusta puhallinsoitinten, sähköbasson ja
kosketinsoitinten soitossa.

Orkesterien vetäjinä toimivat: Jorma Rajala, Serafi ina Kämi ja Ville Koppanen.

Ikaalisten nuoriso-orkesteri

INON kurssimaksut:
Pienryhmä ja orkesteri  75,00€
Pelkkä orkesteri   55,00€ 
Pelkkä pienryhmä  55,00€
Leirien opetus   20,00€

Ikaalisten nuoriso-orkesteri

INO-orkesteri pitää omia konsertteja sekä 
soittaa erilaisissa juhlissa ja tilaisuuksissa. 
INO:n toimintaan olennaisena osana kuuluvat 
leirit, joita järjestetään pari kertaa vuodes-
sa. Lisätietoa kokoonpanoista, ohjelmistosta 
ja harjoitusajoista löytyy orkesterin koti-
sivuilta www.ino.fi . Lisätietoja myös Jorma 
Rajala p. 0503765622.
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Eritysherkkänä työelämässä 320300
Valkean ruusun koulu, Hannu Sirkkilä. Ei kurssimaksua. 19.9.2022 ma 18.00-19.30
Luennolla perehdytään aluksi erityisherkän työntekijän piirteisiin. Tämän jälkeen tun-
nistetaan nykyisen työelämän haasteita, vaatimuksia ja uhkia erityisherkän kannalta.  
Tavoitteena on hahmottaa erityisherkkyysystävällisen työpaikan piirteitä ja käytäntö-
jä. Sisältönä on myös erityisherkän esimiehen ja hänen toimintansa käsittely. Ilmoit-
tautuminen 16.9. mennessä.

Henkisyyden myönteiset vaikutukset työelämässä 320301
Valkean ruusun koulu, Hannu Sirkkilä. Ei kurssimaksua. 10.11.2022 to 18.00-19.30
Luennolla  käsitellään henkisyyden vaikutusta uravalintaan, työssä suoriutumiseen ja 
kehittymiseen, työn tarkoituksellisuuden kokemiseen sekä työssä jaksamiseen.  Kurs-
sin ja työpajan harjoituksissa pohditaan henkisyyden merkitystä mm. arvotietoisuu-
den vahvistajana sekä vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja palveluhalun edistäjänä. 
Ilmoittautuminen 4.11. mennessä.

Erityisherkkien hyvä vapaa-aika 320302
Valkean ruusun koulu, Hannu Sirkkilä. Ei kurssimaksua. 16.3.2023 to 18.00-19.30
Luennolla käsitellään vapaa-ajan toteutumista ja merkitystä erityisherkän elämässä. 
Tuodaan esille palautumisen ja liiallisen kuormituksen välttämisen tarve sekä erilais-
ten vapaa-ajan vieton käytäntöjen merkitys erityisherkän arjessa. Käsitellään hyvän 
vapaa-ajan toteutumista mielen ja kehon hyvinvoinnin, harrastusten ja sosiaalisten 
suhteiden kokonaisuudessa. Ilmoittautuminen 10.3. mennessä.  

Psykologia

Muu koulutus

Äänenkäytön kurssi draaman metodein 219800
Valkean ruusun koulu, Anna Lanoire. 30,00€ la 14.00-17.00 15.10., 29.10. ja 12.11. 
Suunnattu kaikille, jotka haluavat kehittää ääntään niin, että se kantaa ja kestää. 
Esimerkiksi opettajat, luennoitsijat ja varhaiskasvattajat käyttävät työssään paljon 
ääntä ja ääni saattaa väsyä. Kurssilla opitaan terveen äänenkäytön perusteita niin, 
ettei ääni rasitu. Opetus on toiminnallista yhdessä tekemistä hyvässä hengessä. 
Ilmoittautuminen 7.10. mennessä.

Uusi!

Uusi!

Uusi!
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Lukeminen ja kirjoittaminen

Muistot tarinoiksi 110600
Kirjaston monitoimitila, Marja Kaikkonen. 70,00€ joka toinen viikko  to 12.00-14.15
8.9.-1.12.2022, 12.1.-20.4.2023
Haluatko kirjoittaa muistojasi ja elämäsi vaiheita tarinoiksi? Nyt on aika ryhtyä kirjoit-
tamaan, tule rohkeasti mukaan. Sinunkin elämäsi on ainutlaatuinen ja kiinnostava, se 
on tallentamisen arvoinen. Muistelemme kurssilla elämän eri vaiheita, kirjoitamme 
muistoista tarinoita ja mietimme uusia kirjoitusaiheita. Käytämme muistelun apuna 
vanhoja valokuvia, postikortteja, kirjeitä, päiväkirjoja, esineitä. Aiempi kirjoitushar-
rastus ei ole välttämätön, innostunut asenne on tärkeintä! 

Lukupiiri 130200
Kirjaston monitoimitila, Milla Tuominen. 55,00€ ti 18.00-20.00 joka 4. viikko
13.9.-13.12.2022, 10.1.-11.4.2023
Perinteikäs, rento ja lämminhenkinen lukupiiri jatkaa toimintaansa tänäkin luku-
vuonna, ja sekä uudet että ennestään tutut kasvot ovat erittäin tervetulleita mu-
kaan! Lukuharrastus tarjoaa elämyksiä elämään, lukupiiri taas monipuolisuutta ja 
yllättäviäkin uusia kulmia ja kokemuksia lukuharrastukseen. Luemme kuukausittai-
siin tapaamisiin tavallisesti kaksi ennalta sovittua kirjaa. Ensimmäisen tapaamisen 
kirjakattaus on kuitenkin seuraava: Iida Rauma: Hävitys, Elizabeth Gilbert: Tämä 
kokonainen maailmani Lars Wilderäng: Tähtikirkas. Voit osallistua ensimmäiseen ta-
paamiseen, vaikka et olisi ehtinyt lukea teoksia tai olisit lukenut vain jonkin niistä.

Sanataidepiiri 130201
Milla Tuominen. 55,00€ ma 18.00-19.30
12.9.-12.12.2022, 9.1.-10.4.2023
Kirjoitteletko jo, tai kiinnostaisiko sinua aloittaa kirjoittamisharrastus? Kaipaatko har-
rastuksesi tueksi tsemppaavaa ryhmää, tarkasti suunniteltuja tehtäviä, ehkä kirjoit-
tamisen työkalujakin? Kurssi on ns. matalan kynnyksen kirjoittajakurssi, eli aiempaa 
kokemusta luovasta kirjoittamisesta et tarvitse, mutta jos sellaista löytyy, haitaksi 
se ei ole.Kurssilla opitaan ottamaan haltuun eri kirjoittamistekniikoita ja tyylilajeja, 
kokeillaan uutta ja löydetään oma, hyvältä tuntuva tekemisen tapa. Tukenasi ovat niin 
kokenut sanataideohjaaja kuin vertaisharrastajatkin, ja kirjoittamisen lisäksi kurssilla 
harjoitellaan myös toisten kirjoittamien tekstien tarkkaa lukemista. Kurssi saattaa 
kuin huomaamatta antaa eväitä myös esimerkiksi työelämän tekstien tai opiskeluun 
liittyvien tekstien tiivistämiseen, sujuvoittamiseen ja elävöittämiseen.
Tarvitset kurssia varten vain toimivan internetyhteyden ja joko mobiililaitteen tai 
tietokoneen ja kuulokemikrofonin etäkokoontumisia varten. Kuukausittaisten etäko-
koontumisten lisäksi kurssi sisältää jatkuvaa verkko-opiskelua, jonka aikataulu kuiten-
kin joustaa oman aikataulusi mukaan. Itsenäisen opiskelun viikkotuntimäärä on noin 
kaksi tuntia. Etäkokoontumispäivät: 12.9. (kurssin aloitus), 10.10., 14.11., 12.12., 
(joululoman aikana ei työskentelyä, itsenäisesti voi kertailla ja kirjoittaa), 9.1., 
13.2., 13.3. ja 10.4. (kurssin päätös).

Verkko-

kurssi!
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Novellin ABC 130202 
Milla Tuominen. 50,00€ ma 18.00-19.30
3.10.-5.12.2022, 10.1.-3.4.2023

Täyttyykö pöytälaatikkosi puolivalmiista teksteistä, joille et löydä esilukijoita? Olet-
ko kenties löytänyt jo kirjoittajakurssit ja sanataideryhmät, mutta kaipaat lisäapua 
tekstien saattamiseksi julkaisukelpoisiksi? Kaikkeen tähän vastaa kurssi Novellin 
ABC, jolla perehdytään perusteellisesti lyhytproosan kirjoittamiseen. Myös pidem-
pää proosaa kirjoittavat voivat kuitenkin ammentaa mukaansa tarvitsemansa opit ja 
ovat tervetulleita! Käymme kurssilla läpi luovan kirjoittamisen työkalut ja vaiheet 
työsuunnitelman tekemisestä pintatason hiomiseen, ja kurssin aikana raakileet ja-
lostuvat valmiiksi novelleiksi. Kirjoittamistekniikoiden lisäksi kurssilla opitaan myös 
tarkka esiluku ja palautteen antaminen. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kirjoit-
tamista jo harrastaville, mutta se on suunniteltu niin, että myös harrastusta aloit-
televat voivat osallistua. 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 tuntia. Kurssi sopii sekä aikuisille että nuorille noin 
15-vuotiaista alkaen.Etäkokoontumispäivät: 3.10. (kurssin aloitus), 7.11., 5.12., 
(joululoman aikana ei työskentelyä, itsenäisesti voi kertailla ja kirjoittaa), 2.1., 
6.2., 6.3. ja 3.4. (kurssin päätös). Ilmoittautuminen 26.9. mennessä.

Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen

vuorokauden ympäri osoitteessa
opistopalvelut.fi /ikaalinen

Verkko-

kurssi!
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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
7.9.-30.11.2022, 11.1.-19.4.2023
Saven matka keramiikaksi on mielenkiintoinen ja yllätyksekäs prosessi. Savesta voi 
muotoilla eri kokoisia käyttöastioita ja koriste-esineitä ulko-ja sisätiloihin. Näyttä-
vään lopputulokseen ei vaadita haasteellista tekniikkaa. Kurssin aihesisältö rakentuu 
oppilaiden toiveiden ja opettajan ehdotusten mukaisesti. Tekniset tavoitteet: muo-
don hallinta, saven pinnan muokkaus sekä lasitteiden ja oksidien käyttö. Työskente-
lyn 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€/lu-
kuvuosi. 

Rakukeramiikkakurssi 110407
Vanha lukio, Tarja Itävaara. 20,00€ la 27.8.2022 10.00-14.00,
la 10.9.2022 10.00-15.00
Tervetuloa rakukeramiikan kurssille. Kurssille voi osallistua, vaikka ei ole aikaisem-
paa kokemusta savitöistä tai rakupoltosta. Myös lapset voivat osallistua aikuisen 
valvonnassa. Työskentelypäivänä muovaillaan rakupolttoon sopivasta karkeasta sa-
vesta, käsin rakentaen esineitä, ja niitä voi halutessaan koristella enkobeilla. Valmiit 
esineet kuivatetaan ja raakapoltetaan ennen varsinaista rakupolttoa. Polttopäivänä 
työt lasitetaan ja poltetaan ulkona kaasuliekillä raku-uunissa, savustetaan ja jääh-
dytetään. Halukkaat voivat kokeilla esimerkiksi obvara-, naku-, hevosenjouhi- tai 
linnunsulkatekniikkaa. Tutustutaan eri tekniikoihin kurssin alussa. 
Lasituksessa ja poltossa käytettävistä aineista ja tarvikkeista opettaja kerää 9 €/
osallistuja. Opettajalta voi ostaa savea noin 2€/kg. Ilmoittautuminen 22.8. mennes-
sä.

Iloiset taiteilijat 110313
Ateljee Kollaasi, Kirsti Järvensivu. 105,00€ sis. materiaalit ma 17.00-18.30
5.9.-28.11.2022, 9.1.-24.4.2023
Jokaisessa meissä asuu pieni tai suuri taiteentekijä. Ennakkoluulotonta taiteen 
tekemistä maalaten, piirtäen, muovaillen ja näyttelyihin osallistuen. Kurssimaksu 
sisältää materiaalit. Kuvataideryhmä Kamraatinkulman asiakkaille.

Uusi!
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Tiistaisin taiteillaan 110302
Vanha lukio, Leena Järvinen. 84,00€ joka toinen tiistai 15.30-18.30
13.9.-13.12.2022, 10.1.-18.4.2023
Kurssilla tutustutaan maalauksen ja piirustuksen erilaisiin mahdollisuuksiin materiaa-
lin ja tekniikan osalta kokeillen tai perinteisesti kunkin ryhmäläisen omien näke-
mysten ja tavoitteiden mukaan. Kurssin tavoitteena on oman ilmaisun kehittäminen 
muotojen ja värien maailmassa iloisen ja rakentavan vuorovaikutuksen tukemana. 
Kurssin aikana voi keskittyä akryyli-, öljy- tai pastellimaalaukseen sekä lyijykynä-/
hiilipiirroksiin. Tutustumme myös ekografi ikan menetelmiin. Kurssilaiset voivat yh-
dessä sopia lukukauden aihesisällöstä ja materiaalien hankinnasta. Opettaja ohjeis-
taa myös materiaalien hankinnassa. Kurssi soveltuu myös vasta-alkajille. 

Vesivärimaalausilta 110303
Nannan paperi & helmi, Leena Järvinen. 10,00€ ti 20.9. 17.30-20.00
Oletko viimeksi maalannut vesiväreillä koulussa tai oletko haaveillut maalaamisesta 
vesiväreillä, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa? Tule oppimaan vesivärimaalauk-
sen perusteita. Tutustumme vesivärimaalauksessa käytettäviin välineisiin, perus-
tekniikoihin, väreihin ja teemme pieniä harjoitustöitä maalaamalla mm. kukkasia 
ja kasveja. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, innokas mieli riittää. Mukaan ovat 
tervetulleita myös kokeneemmat harrastajat. Ota mukaasi siveltimiä, vesivärejä ja 
vesiväripaperia. Tarvikkeita voit myös ostaa paikan päällä. Ilmoittautuminen 15.9. 
mennessä.

Kuvanveiston kevätkurssi 110308
Ateljee Kollaasi, Soutajantie 2, Sirpa Ristamäki. 84,00€ la 10.00-14.00
7.1.-15.4.2023
Kurssilla voit toteuttaa ulos betoniveistoksen, kipsityön sisätiloihin, keramiikkaveis-
toksen, pienen metallivalun tai romuveistoksen. Materiaalit voi ostaa opettajalta. 
Ilmoittautuminen 3.1. mennessä.

Posliininmaalaus 110310
Vanha lukio, teknisten töiden tilat, Minnatuulia Mäkelä. 84,00€ to 17.00-19.15
8.9.-1.12.2022, 12.1.-20.4.2023
Tule tutustumaan posliininmaalauksen saloihin. Kurssilla maalataan käyttöesineitä 
ja laattoja eri tekniikoin. Kurssi soveltuu aloittelijoille ja pidempää harrastaneille. 
Opettajalta saa apua työväline- ja materiaalihankinnoissa.

Uusi!

Uusi!

Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 5.
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Kankaankudonta 110400
Vanha lukio, Raija Viitasalo. 87,00€  ma 17.00-20.00
5.9.-28.11.2022, 9.1.-24.4.2023
Kangaspuilla kutomisen tuloksena syntyy alusta loppuun itse tehty tuote. Kudottu tuo-
te voi olla matto, pyyhe, hartiahuivi tai jotakin muuta. Kurssilla opit kankaankudon-
nan perustaitoja opettajan ja kokeneiden kutojien avustuksella ja kannustuksella. 
Aloittelijat opiskelevat perusasioita ja kokeneet kutojat syventävät osaamistaan ja 
heitä kannustetaan luovaan työskentelyyn. Kurssi kokoontuu kerran viikossa, mutta 
kutominen vaatii itsenäistä työskentelyä kurssin oppituntien ulkopuolella. Vuodesta 
2017 räsymaton kutominen on ollut mukana Unescon aineettoman ja elävän kulttuuri-
perinnön listalla. Tervetuloa mukaan!

Puutyö/tekninen käsityö 110401
Valkean ruusun koulu, Markku Virtanen. 87,00€ ma 18.00-21.00
5.9.-28.11.2022, 9.1.-24.4.2023
Kurssilla voit valmistaa puutöitä ja erilaisia teknisen työn tekniikoita hyödyntäen jon-
kin itse suunnitellun tuotteen. Voit myös valmistaa vanhaan huonekaluun uuden osan. 

Trikoovaatteiden ompelukurssi 110408
Valkean ruusun koulu, Marika Pitkänen. 
40,00€ pe 17.00-20.30, la-su 10.00-16.30 2.-4.12.2022
Ompelukurssi juuri sinulle, joka aloittelijana haluat oppia ompelemaan.
Tuottaako vaatetuksen kaavoitus ongelmia tai tarvitsetko apua ompelutekniikkaan. 
Aloitetaan yhdessä ja ommellaan sopivia tuotteita trikoosta.Trikoovaateiden ompelu 
on hauskaa ja antaa suunnittelulle paljon mahdollisuuksia. Tule oppimaan ompelun sa-
loja ja tekemään kauniita yksilöllisiä vaatteita. Ota mukaan perusompelutarvikkeet, 
muistiinpanovälineet ja kankaita, joita haluaisit käyttää. Opettajalta ostettavissa 
kaavoja, tarvikkeita ja  joitakin kankaita. Ilmoittautuminen 25.11. mennessä.

Kassit, pussukat ja kukkarot 110410
Valkean ruusun koulu, Soili Jokinen. 40,00€ la 10.00-15.00
14.9.-19.11.2023
Ommellaan kaavojen avulla kasseja, reppuja, pussukoita ja kukkaroita niin arkeen 
kuin juhlaan. Materiaalina käytetään erilaisia kankaita. Opettajalla on vanhoja ja 
uusia malleja, joista voit valita mieleisesi kassin, repun, pussukan, kehyslaukun tai 
-kukkaron. Ota mukaan kankaita, kankaisiin sopivia ompelulankoja, vetoketjuja, 
nuppineulat, mittanauha, sakset.  Opettajalta voi ostaa lisätarvikkeita. Ilmoittautu-
minen  16.9. mennessä. Kokoontumiset kerran kuukaudessa: 24.9., 15.10., 29.10. ja 
19.11.

Käden taidot

Uusi!

Uusi!
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Kansallispukukurssi 110406  
Valkean ruusun koulu, Elise Turppa 84,00 € pe 17.30-20.30, la 10.00-15.00
9.9.2022-18.3.2023
Kurssilla voi valmistaa tai korjata kansallispukuja ja niiden osia; paitoja, hameita, 
liivejä, taskuja jne. perinteisiä valmistustapoja noudattaen. Tarkempi kurssisisältö so-
vitaan ensimmäisellä kerralla. Ota mukaan kaavapaperia, ompelu- ja muistiinpanovä-
lineet. Kokoonnumme syksyllä 9.-10.9., 7.-8.10. sekä 11.-12.11. Keväällä 13.-14.1., 
17.-18.2. ja 17.-18.3. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä.

Kansallispuvun tykkimyssykurssi 110405  
Valkean ruusun koulu, Sari Sallila 45,00 € pe 17.00-20.30, la 10.00-15.30
30.9. ja 1.10.2022
Tällä kurssilla valmistat tykkimyssyysi perinteisen paperipohjan pellavakankaasta, sa-
nomalehti- ja voimapaperista käyttäen liimana ruispuuroliisteriä. Pohjan valmistami-
sen ohessa ehdimme tutustumaan tietoiskujen muodossa myös mm. tykkimyssyn silkin 
kirjonnan valmisteluihin. Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätiedoissa, minkä puvun 
tykkimyssyyn haluat kopan kurssilla valmistaa. Huomioithan, että kurssi on tarkoitet-
tu ensisijaisesti Ikaalisten kansallispuvun tykkimyssyn tekijöille. Kurssin opettaja on 
sinuun tarvittaessa yhteydessä ennen kurssin alkua. Materiaalit ja työvälineet: 
Ota mukaasi muistiinpanovälineet, paperi- ja kangassakset, käteen sopiva sileä kivi 
(likimain saippuapalan muotoinen), hiustenkuivaaja, silitysrauta (sileäpohjainen, ei 
höyryrauta), muutama nuppineula sekä myssysi valmistusohjeet. Opettajalta saat 
kurssin ajaksi käyttöösi muut valmistuksessa tarvittavat työvälineet.Myssyn valmistuk-
sessa tarvittavat sanomalehti- ja voimapaperin, vuoripellavan sekä tarvittavan ruis-
puuroliisterin voit ostaa tarvikepakettina opettajalta. Tulethan kurssille tuoksutta. 
Ilmoittautuminen 19.9. mennessä.

Keijukaisnukkekurssi 110404
Valkean ruusun koulu, Mariliina Valkama 25,00 € la 9.30-15.30
3. ja 10.12.2022
Tule ompelemaan käsin kasvin tai vuodenajan keijukaisnukke! Nukke on aikuisen tai 
teini-ikäisen käsiin sopiva taidenukke, ei siis pienen lapsen leikkinukke. Sen vaatetus 
ommellaan nukkeen kiinni, sitä ei siis pysty riisumaan ja pukemaan. Sen sijaan siitä 
voi ottaa valloittavia valokuvia, sijoittaa kotiin tuomaan iloa tai sen voi antaa lahjaksi.
Nuken korkeus on noin 17 cm.  Sen sisällä on askartelupunoksesta tai rautalangasta 
tehty tukiranka, joka mahdollistaa erilaisissa asennoissa pysymisen. Nuken voi - ja se 
on jopa toivottavaa - valmistaa kierrätyskankaista. Yksityiskohtia nukkeen voi ommel-
la pienistä helmistä, nauhoista jne. Nukkeen tarvitaan ihoksi väriltään sopivaa trikoo-
kangasta, muita kankaita vaatteisiin ja siipiin (kannattaa käyttää kierrätettyjä kan-
kaita tai jäännöstilkkuja), helposti taivuteltavaa rautalankaa tai askartelupunoksia, 
villaa tai vanua, ompelulankoja ja hiukan kestävää puuvillalankaa esim. kalastajalan-
kaa, mahdollisesti helmiä tai muita koristeita. Mukana on hyvä olla myös kynä ja pa-
peria, jos haluaa muokata vaatteiden perusmalleja  vaikka tiettyyn kasviin sopiviksi.
Katso nukkekuvia https://mariliinan-keijukaisia.webnode.fi /
Ilmoittautuminen 25.11. mennessä. 

Uusi!

Uusi!
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Käsityökurssi 110414
Ikaalisten työpaja, Elisa Niemi. 30,00 € joka toinen viikko ti 18.00-20.15
6.9.-29.11.2022
Käsitöiden tekeminen rentouttaa, luo iloa elämään ja tuo ihmisen tiiviimmin osaksi 
yhteisöä. Opettaja tuo tullessaan ideoita, joista yhdessä mietimme mitä teemme. 
Voimme tehdä esim. kehyskukkaroita,  vanhoista hopea-ja alpakkalusikoista koruja, 
väännetään pajua ym. Myös vanhoille pitsiliinoille ja kirjoille löytyy uusiokäyttö.
Ilmoittautuminen 1.9. mennessä.

Kahvipussilumous / syksy 110417
Valkean ruusun koulu, Leila Lepistö. 40,00€ pe 17.00-20.00 joka toinen viikko
9.9.-9.12.2022
Kasseja, koreja, puukoreja, pannunalusia, tarjottimia, joutsenia, kaitaliinoja jne. 
Malleja ompelukoneella tai ilman, perinteisesti tai nykypäivän mukaisesti. Opettajal-
la runsaasti omia malleja ja tekniikoita, joissa kuviot kohdistettuina. Kokoontumiset: 
9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11. ja 9.12. Ilmoittautuminen 3.9. mennessä.

Ikaalisten kansalaisopisto

60 vuotta
Keräämme muistoja sekä valokuvia asiakkailta kansalaisopiston toiminnasta 
vuosien varrelta vuonna 2023 ilmestyvään kansalaisopiston juhlajulkaisuun.  
Arvomme kaikkien osallistuneiden kesken lahjakortteja käytettäväksi Ikaalis-
ten kansalaisopiston kursseille. Voit lähettää muistoja meille:
kansalaisopisto@ikaalinen.fi , whatsappilla numeroon 044 7301398 tai postitse 

 Ikaalisten kansalaisopisto, PL 33, 39501 Ikaalinen
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Tanssi

Zumba 110505
Valkean ruusun areena Virpi Mäkelä. 55,00 € ke 19.00-20.00
7.9.-30.11.2022, 11.1.-19.4.2023
Zumba vie mukanaan monipuolisilla rytmeillään, positiivisuudellaan ja energiallaan ja 
sen keinuvat tanssiliikkeet antavat kunnon kyytiä koko vartalolle ja saavat varmasti 
hien pintaan. 

Itämainen tanssi 110506
Paikka ilm. myöhemmin, Katja-Marika Mäkinen. 70,00 € to 18.15-20.00
15.9.-24.11.2022, 12.1.-20.4.2023
Tervetuloa oppimaan itämaisen tanssin saloja! Tanssikurssilla opit käyttämään keho-
si mahdollisuuksia itämaisen tanssin avulla. Kurssilla opetellaan helpohko keskitason 
koreografi a sekä paljon kivoja tanssisarjoja unohtamatta ihania pitkiä kehonhuolto-
harjoitteita. Lämpimästi tervetuloa myös uudet ryhmäläiset! Oma jumppa-alusta mu-
kaan.

Aikuisbaletti 110502
Valkean ruusun areena, Katja Hartikainen. 60,00 € ti 19.00-20.00
6.9.-29.11.2022, 10.1.-18.4.2023
Koskaan ei ole myöhäistä aloittaa balettia uutena harrastuksena tai herättää henkiin 
aiemmin opitut balettitaidot. Tunti sopii kaiken ikäisille sekä kokoisille. Aikuisten ba-
lettitunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä klassisen musiikin säestyksellä. Pyr-
kimyksenä on lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa.
Ilmoittautuminen 3.9. mennessä. 

Ilmoittautuminen alkaa 12.8. klo 8.30
www.opistopalvelut.fi /ikaalinen
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Hyvän olon muokkaus 830100
Valkean ruusun areena, Virpi Mäkelä. 55,00€ ke 18.00-19.00
7.9.-30.11.2022, 11.1.-19.4.2023
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. 

Aivojumppaa liikkuen 830110
Paikka ilm. myöhemmin, Katja-Marika Mäkinen. 55,00€ to 17.00-17.45
15.9.-24.11.2022, 12.1.-20.4.2023
Kurssi on liikkeellistä aivojumppaa, jossa virkistetään aivoja musiikin, liikkeen ja ki-
vojen muistiharjoitusten avulla. Liikkeet yhdistettynä musiikkiin ja kävelyyn sarjoina 
saavat aivosi toimimaan virkeämmin, lisäksi saat päivän kuntoiluannoksen hymy huu-
lilla. Kunnollasi ei muuten ole merkitystä mutta normaalin kävelyn tulisi onnistua, 
sillä useat liikkeet yhdistetään kävelytahtiin. Mukaan joustavat vaatteet ja luistavat 
kengät tai tossut. 

Jännitä-rentouta-venytä, kuntopiiri ikääntyneille 830108
Valkean ruusun areena, Antti Mäkelä. 55,00€ ma 18.00-18.45
5.9.-28.11.2022, 9.1.-24.4.2023.
Yleiskuntoa kehittävää ja ylläpitävää liikuntaa. Keskitytään liikkuvuuden ja lihaskun-
non parantamiseen. 

Senioreiden venyttely ja rentoutus 830109
Valkean ruusun areena, Antti Mäkelä. 55,00 € ke 12.15-13.15
7.9.-30.11.2022, 11.1.-19.4.2023
Huolletaan kehoa rauhallisin ja rentouttavin liikkein. Tunnilla tehdään liikkuvuusliik-
keitä sekä paljon monipuolisia venytyksiä. Tunnin lopuksi rentoutustuokio. Oma alusta 
mukaan. 

Kevyt etäjumppa 830119
Katja-Marika Mäkinen, 28,00€ ma 17.00-17.45
5.9.-28.11.2022
Tule jumppaamaan kehoa kevyesti etänä! Verkkokurssilla saat joka viikko videolin-
kin 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 säh-
köpostiosoite ja toimiva nettiyhteys. Joka viikko ilmestyy eri jumppa, joka on katsot-
tavissa kurssin loppuun saakka, joten voit jumpata silloin kun haluat ja niin usein kuin 
haluat! Tervetuloa jumppaamaan etänä!

Liikunta

Verkko-

kurssi!
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Villiruokaa, suomalaisen luonnon antimet ranskalaisella
twistilla 810204
Yhteiskoulu, Outi Karttunen. 40,00€ 12.-19.5.2023 pe 17.00-19.15, la 11.00-15.00
Kun kriisi uhkaa, ei kannata unohtaa vanhoja suomalaisia perinteitämme eli pihanur-
melta, niityiltä ja metsistä löytyviä aarteita syötäväksi. Yrttejä, salaattia, juuria, mar-
joja ja sieniä. Ilmaista ravinteikasta superfoodia. Etelä-Euroopassa mamiet, mammat 
ja nonnat ovat aina keränneet luonnon antimia ateriaa täydentämään. Tällä kurssilla 
opimme hyödyntämään suomalaisen luonnon kasviaarteita. Paljon vitamiini- ja mine-
raalipitoista ja jopa proteiinipitoista kasvisruokaa löytyy ilmaiseksi Suomen luonnosta 
villinä. Sellaisenaan syötäväksi…tai riistan ja kalan höysteeksi. Kurssilla pääsemme 
myös maistelemaan niitä. Eritysruokavaliot huomioidaan, mainitse ilmoittautuessasi. 
Tutustumme myös kasvien, marjojen ja sienten terveysvaikutuksiin ja opettelemme 
erilaisia tapoja säilöä niitä ”pahan päivän varalle”. Puhumme myös kasvien ja yrttien 
viljelystä erityisesti suomalaisissa olosuhteissa.  Ilmoittautuminen 5.5. mennessä.
Kurssipäivät: 12.-13.5. ja 26.-27.5.

Ruoanvalmistus
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Kielet

Suomen kielen peruskurssi maahanmuuttajille/Finnish for 
immigrants 120100
Valkean ruusun koulu, Sirpa Lehtola-Nässi. 75,00€ ke 16.45-18.15
7.9.-30.11.2022, 11.1.-19.4.2023 
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 confi dent in speaking Finnish. Course book Oma Suomi 1, which 
we will start from the beginning. The course is taught in Finnish and in English. Welco-
me to learn Finnish in an easygoing atmosphere! 

Suomen kielen jatkokurssi maahanmuuttajille/Finnish for 
immigrants 120101
Valkean ruusun koulu, Sirpa Lehtola-Nässi. 75,00€ to 16.45-18.15
8.9.-1.12.2022, 12.1.-20.4.2023
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 diff erent situations of everyday life such as talking about your 
house/fl at, 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! 

Ruotsin kertauskurssi 120200
Valkean ruusun koulu, Riia Kallioniemi. 38,00€ to 19.00-20.30
5.9.-28.11.2022
Hejsan! Oletko miettinyt ruotsin kielen kertaamista? Kurssilla kerrataan ja laajenne-
taan perussanastoa arkipäivän tilanteissa. Kielioppia opiskelemme sopivina annoksi-
na. Kurssi sopii ruotsin kielen alkeet omaaville sekä niille, jotka ovat viimeksi ruotsia 
koulussa opiskelleet. Oppikirjana Häng med! 1. Ruotsia aikuisille. Finn Lectura. ISBN: 
978-951-1-37179-3. 

Uusi!

Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 5.
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Englannin jatkokurssi 120300
Valkean ruusun koulu, Sirpa Lehtola-Nässi. 70,00 € ke 18.30-20.00
7.9.-30.11.2022, 11.-19.4.2023
Kurssi jatkaa lyhyen kertauksen jälkeen siitä, mihin edellisen vuoden kurssi päättyi. 
Oppikirjana Destinations 3, josta jatkamme kappaleesta 8. Aiheina matkustaminen, 
tien kysyminen ja neuvominen sekä imperfektin ja perfektin vertailu, kestoperfekti ja 
artikkelien käyttö. Tervetuloa uudet ja vanhat oppilaat!

Englannin keskustelukurssi 120301
Valkean ruusun koulu, Sirpa Lehtola-Nässi. 55,00€ to 18.30-19.30
8.9.-1.12.2022, 12.1.-20.4.2023
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 ja hyvinvoinnista. Kurssilla otetaan myös opiskelijoiden 
toiveet huomioon. Tervetuloa uudet ja vanhat oppilaat!

Ranskan alkeet 120500
Vanha lukio, Outi Karttunen. 70,00€ ma 17.00-18.30
5.9.-28.11.2022, 9.1.-17.4.2023
Tervetuloa tutustumaan ranskan kieleen ja kulttuuriin.  Tai kertaamaan aiemmin opit-
tua.  Kurssi etenee leppoisaan tahtiin ja painottaa ääntämistä ja puhekieltä, mat-
kailua ja kohteliaisuusmuotoja. Kielioppi etenee pienin askelin ja koko ajan opittua 
kerraten eli mukana on helppo pysyä. Kirjan aihepiireinä ovat mm. ruokailu, shoppailu 
ja harrastukset sekä kanssakäyminen perheen ja ystävien kanssa. 
Bienvenue! Tervetuloa mukaan! Oppikirja: J’aime 1 (Otava), uusi ja vanha painos so-
pivat molemmat.

Ranska: kevyt kertauskurssi 3-4
(taitotaso: A2) 120501
Outi Karttunen, 70,00 € ke 17.00-18.30
7.9.-30.11.2022, 11.1.-19.4.2023
Bienvenue! Rohkeasti mukaan pitkänkin tauon jälkeen! Kertaamme ranskan perussa-
nastoa kevyesti keskustellen ja kielioppia prepaten tarpeen mukaan. Pääpaino kurssil-
la on puhetaitojen aktivoinnissa sekä matkailijan tarvitsemassa sanastossa. Tutustum-
me myös Ranskan maakuntiin ja niiden perinteisiin. Oppikirjasta päätetään yhdessä 
kurssin alussa. Oppikirja: J’aime 3 (Otava). 

Verkko-

kurssi!

Verkko-

kurssi!
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Ranska: keskustelua ja matkailua 120502
Vanha lukio, Outi Karttunen. 70,00€ to 17.00-18.30
8.9.-1.12.2022, 12.1.-20.4.2023
Bienvenue! Tervetuloa kertaamaan matkailusanastoa ja keskustelemaan ajankohtai-
sista aiheista! Pääpaino on puhetaitojen aktivoinnissa, mutta kertaamme myös kie-
lioppia. Tutustumme Ranskan maakuntien perinteisiin sekä matkailukohteisiin. Seu-
raamme myös Ranskan ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia. Oppikirjasta päätetään 
yhdessä kurssin alussa.

Matkailuranska haltuun kevyesti 120504
Vanha lukio, Outi Karttunen 45,00€ ke-to 17.00-20.00 
26.4.-10.5.2023
Haluaisitko aloittaa ranskan alkeet kevyesti sanaston ja matkailufraasien opiskelulla 
ilman kieliopin painolastia? Tai tarvitseeko aikoinaan oppimasi kielitaito kertausta? 
Vai suunnitteletko ehkä toivematkaa Ranskaan? Nyt on aika tulla mukaan. Matkailu-
ranskan kurssilla opimme ääntämistä, runsaasti ruokasanastoa ja matkalla tarvittavia 
sanontoja. Kurssilla työskennellään pienryhmissä eli jokaiselle löytyy oma tasoryhmä.
Mukaan toivotetaan niin vasta-alkajat kuin ranskaa jo pidempäänkin lukeneet. Tämän 
paketin avulla on vasta-alkajankin helppo matkailla Ranskassa. Mukana on tapakult-
tuuria sekä matkailuinfoa Ranskan maakunnista. Nyt on hyvä tilaisuus päästä makuste-
lemaan ranskan kieltä ja pieni ”pique-nique à la française” yhteisen pöydän ympärillä 
on tärkeä osa kurssia. Oppimateriaalina opettajan valmistama aineisto. Bienvenue! 
Tervetuloa mukaan! Kurssipäivät: 26.-27.4., 3.-4.5. ja 10.5.

Venäjän alkeet 120600
Valkean ruusun koulu, Riia Kallioniemi. 70,00€ ma 17.30-19.00
5.9.-28.11.2022, 9.1.-24.4.2022
Privjet! Tervetuloa opiskelemaan venäjän kieltä! Tällä kurssilla opiskellaan venäjän 
alkeita. Käymme ensin läpi aakkoset, jonka jälkeen opettelemme kertomaan perus-
tietoja itsestämme ja toisista sekä toimimaan yksinkertaisissa käytännön tilanteissa. 
Kielioppia opiskelemme sopivina annoksina. Oppikirjana Pora! 1. Venäjää aikuisille. 
Finn Lectura. ISBN: 978-951-1-25569-7.

Italian alkeet 120800
Tiia Väyrynen ja Anna Lanoire, 35,00€ to 17.00-18.30
15.9.-8.12.2022
Kurssilla opitaan italian peruskielioppi ja harjoitellaan yksinkertaisten keskustelujen 
käymistä italiaksi. Kurssilla on käytössä oppikirja Si Parte 1. Kurssilla painotetaan 
italian puhumista ja opiskelijat pääsevät itse ääneen. Toteutetaan verkko-opetuksena 
yhden syyslukukauden ajan. Opettajina toimivat Italian kielen maisteri Tiia Väyrynen 
ja kasvatustieteen maisteri Anna Lanoire. Ilmoittautuminen 9.9. mennessä.

Verkko-

kurssi!

Uusi!
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Espanjan alkeet 120700
Valkean ruusun koulu, Maria Merino Rodriguez to 17.30-19.00
8.9.-1.12.2022, 12.1.-20.4.2023
¡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-al-
kajille. Käytettävä kirja kattaa A1 Eurooppalainen kielitaidon viitekehys (EVK) tasoa 
vastaavan sisällön. Oppikirja: ”Nuevo español en marcha (A1-A2)”
(ISBN: 978-84-9778-529-7) ja sanakirja suomi-espanja-suomi.

Espanjan alkeisjatko 120701
Valkean ruusun koulu, Maria Merino Rodriguez ti 18.50-20.20
6.9.-29.11.2022, 10.1.-18.4.2023
¡Hola! Tämä kurssi soveltuu opiskelijoille, jotka ovat osallistuneet Espanjan alkeet 
-kurssille tai osaavat vähän espanjaa ja haluavat kerrata espanjan sanastoa ja ver-
bejä. Espanjalaisen opettajan kanssa tutustutaan myös Espanjan kulttuuriin ja tapoi-
hin. Tällä kurssilla opimme kertomaan tapahtumista menneessä ajassa. Opimme myös 
hyödyllisiä ilmauksia ja harjoittelemme puhumista eri tilanteissa. Käytettävä kirja 
kattaa A2 Eurooppalainen kielitaidon viitekehys (EVK) tasoa vastaavan sisällön. 
Oppikirja: ”Nuevo español en marcha (A1-A2)” kappaleesta 7 eteenpäin
(ISBN: 978-84-9778-529-7) ja sanakirja suomi-espanja-suomi.

Espanjan jatko 120702
Valkean ruusun koulu, Maria Merino Rodriguez ti 17.15-18.45
6.9.-29.11.2022, 10.1.-18.4.2023
¡Bienvenidos! Haluatko kehittää jo hankkimaasi espanjankielen taitoa? Kurssilla har-
joitellaan kielen sanastoa, luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista 
tuottamista. Espanjalaisen opettajan kanssa tutustutaan Espanjan kulttuuriin ja ta-
poihin. 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 muil-
le, jotka hallitsevat espanjan kielen perusteet. Käytettävä kirja kattaa B1 Eurooppa-
lainen kielitaidon viitekehys (EVK) tasoa vastaavan sisällön.
Oppikirja: ”Nuevo español en marcha 3 (B1)” kappaleesta 8 eteenpäin 
(ISBN: 978-84-9778-740-6) ja sanakirja suomi-espanja-suomi.
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Musiikki

Viihdekuoro Sata-Häme 110100
Valkean ruusun koulu, Markku Huhtala. 84,00€ ti 18.00-20.15
6.9.-29.11.2022, 11.1.-18.4.2023
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. 

Kevyen musiikin yksinlaulu 110104
Valkean ruusun koulu, Senja Wallin.
300,00€ syys-kevätlukukausi/30 min/vko
240,00€ syys-kevätlukukausi/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. 

Harmonikansoitto 110103
Valkean ruusun koulu, Kaisa Kujanpää
300,00€ syys-kevätlukukausi/30 min/vko
240,00€ syys-kevätlukukausi/20 min/vko 
Harmonikansoiton yksityisopetusta sekä aloitteleville että kokeneemmille harrasta-
jille. Opetus suunnitellaan omien tavoitteiden mukaan. Soittoajat sovitaan opettajan 
kanssa.

Ikaalisten Viulupelimannit  110106
Valkean ruusun koulu, Juha Arppola 70,00€ to 18.00-19.30
8.9.-1.12.2022, 12.1.-20.4.2023
Tutustumista vanhaan ja uuteen suomalaiseen kansanmusiikkiin sekä mm. balkanilai-
seen kansanmusiikkiin. Teemme yhteistyötä mm. paikallisten kuorojen ja seurakun-
nan kanssa. 

Uusi!
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Pianonsoitto 110115
Valkean ruusun koulu, Anna Aila ja Johanna Eränen.
300,00€ syys-kevätlukukausi/30 min/vko
240,00€ syys-kevätlukukausi/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 toi-
veiden ja lähtökohtien mukaisesti. Myös ajat pystytään sopimaan joustavasti ja jokai-
selle 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, improvisoi-
mista, yhteislaulujen säestämistä sekä oman laulamisen säestämistä pianolla.
 

Viulunsoitto 110107
Valkean ruusun koulu, Aino Ojakoski-Mattila.
300,00€ syys-kevätlukukausi/30 min/vko
240,00€ syys-kevätlukukausi/20 min/vko
Aloita uusi harrastus tai jatka vanhaa. Tarjolla on viulunsoiton opetusta ammatti-
taidolla 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, Riitta Peurala. 84,00€ ti 18.00-21.00
6.9.-29.11.2022, 10.1.-18.4.2023
Uudempaa ja perinteistä yksi- ja neljä-äänistä säestyksellistä ja a capella mieskuo-
rolaulua ja kvartettitoimintaa, säveltapailua, äänenmuodostusta, koreografi an opet-

telua ja esiintymisiä. Tervetuloa myös uudet laulutaitoiset miehet veljelliseen jouk-

koomme, ei koelaulua.

Projektikuoro Felix
Lokakuusta joulukuuhun ulottuvan harjoitusperiodin päätteeksi Projektikuoro Felix 

toteuttaa suomalaisen musiikin konsertin 8.12.2022. Painopiste on suomalaisessa ka-

marikuoro-ohjelmistossa. Kuoroa johtaa Antti Nissilä. Uusia laulajia otetaan koelaulun 

kautta. Yhteydenotot sähköpostilla nissila.antti@gmail.com

Uusi!
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Kylät

Kilvakkala

Kimppajumppa 830115
Kilvakkalan koulu, Petra Välimäki. 55,00€ to 18.00-19.00 
8.9.-1.12.2022, 12.1.-20.4.2023
Kuntoa kohottavaa ja hyvää oloa vahvistavaa liikuntaa naisille ja miehille. Monipuolis-
ta kuntoilua kohti parempaa liikkuvuutta ja lihaskuntoa. 

Käsityökurssi 110416
Kilvakkalan koulu, Elisa Niemi. 30,00€ to 18.00-20.15 joka toinen viikko
8.9.-1.12.2022
Käsitöiden tekeminen rentouttaa, luo iloa elämään ja tuo ihmiset tiiviimmin osaksi 
yhteisöä.  Opettaja tuo tullessaan ideoita, joista yhdessä mietimme mitä teemme. 
Alkuun mm. pieniä pajutöitä. Valmistetaan vanhoista hopea- ja alpakkalusikoista per-
soonallisia kaula- ja rannekoruja sekä korviksia. Pitsit ovat vuosien varrella unoh-
tuneet kaappien kätköihin, joten nyt voidaan luoda uusi elämä jo unohtuneille tai 
rikkoontuneille pitseille tekemällä niistä uusia tuotteita. Ilmoittautuminen 1.9. men-
nessä. 

Kovelahti

Kimppajumppa 830114
Nousula, Petra Välimäki. 55,00€ ti 18.00-19.00 
6.9.-29.11.2022, 10.1.-18.4.2023
Kuntoa kohottavaa ja hyvää oloa vahvistavaa liikuntaa naisille ja miehille. Monipuolis-
ta kuntoilua kohti parempaa liikkuvuutta ja lihaskuntoa. 

Yhteislaulu 110105
Nousula, Seppo Sjöman, 55,00€ joka toinen viikko  ti 13.00-15.00
13.9.-29.11.2022, 10.1.-18.4.2023
Yhteislaulua teemoilla. Tervetuloa kaikki mukaan! 

 

Uusi!

Uusi!

Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 5.
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Luhalahti

Entisöinti ja puutyöt 110411
Matti Lahtisen vertas, Sirpa Salminen. 87,00€ ma 16.30-19.30
5.9.-28.11.2022, 9.1.-25.4.2023
Kurssilla entisöidään ja pintakäsitellään omia vanhoja huonekaluja, myös pienimuo-
toista verhoilua (ei sohvia). Voit tehdä myös muita puutöitä. Kurssilaiset hankkivat 
tarvitsemansa materiaalit itse. Kurssi sopii vasta-alkajille sekä aikaisemmin entisöin-
tiä ja puutöitä harrastaneille.

Kimppajumppa 830112
Luhalahden koulu, Petra Välimäki. 55,00€ ke 18.00-19.00
7.9.-1.12.2022, 12.1.-20.4.2023
Kuntoa kohottavaa ja hyvää oloa vahvistavaa liikuntaa naisille ja miehille. Monipuolis-
ta kuntoilua kohti parempaa liikkuvuutta ja lihaskuntoa. 

Käsityökurssi 110421
Luhalahden koulu, Elisa Niemi 30,00€ to 18.00-20.15 joka toinen viikko
15.9.-8.12.2022
Käsitöiden tekeminen rentouttaa, luo iloa elämään ja tuo ihmiset 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 unoh-
tuneet kaappien kätköihin, joten nyt voidaan luoda uusi elämä jo unohtuneille tai 
rikkoontuneille pitseille tekemällä niistä uusia tuotteita. Ilmoittautuminen 8.9. men-
nessä. 

Mansoniemi

Kimppajumppa 830111
Mansoniemen koulu, Antti Mäkelä. 55,00€ ti 19.00-19.45
6.9.-29.11.2022, 10.1.-18.4.2023
Harjoittelemme ja käymme läpi monipuolisesti eri lihasryhmät paikkaharjoittelun, 
kiertoharjoittelun ja joogan avulla (myös venyttelyt ja liikkuvuusharjoitukset). Jump-
paamme hyvässä hengessä ja hiessä. Jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan.

Kankaankudonta ja käden taidot 110419
Mansoniemen koulu, Raija Niemi. 55,00€  joka toinen viikko to 18.30-20.45
8.9.-17.11.2022, 5.1.-30.3.2023
Kurssilla opetellaan kankaankudonnan lomassa työstämään monenlaisia materiaale-
ja eri tekniikoilla. Kankaat kudotaan yhteisloimissa ja rakennetaan ryhmätyönä. Jo-
kainen kutoja osallistuu kaikkiin kudontaan liittyviin työvaiheisiin kurssin kuluessa. 
Osallistuminen vaatii itsenäistä työskentelyä myös kokoontumiskertojen ulkopuolella. 
Askartelut kurssilaisten toiveiden mukaan. 

Uusi!

Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 5.
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Pukara

Hyvän olon jumppa 830116
Toimelan kylätalo, Heli Kauramäki. 28,00€ ke 18.00-19.00
7.9.-30.11.2022 
Tunnit sisältävät monipuolisesti tanssillista jumppaa, lihaskuntoa ja venyttelyä/ren-
toutusta. Varaa mukaan alusta, rento vaatetus ja juomapullo.

Tevaniemi

Käsityökurssi 110415
Tevaniemen toimintakeskus, Elisa Niemi. 30,00€ joka toinen viikko ti 18.00-20.15
13.9.-13.12.2022
Käsitöiden tekeminen rentouttaa, luo iloa elämään ja tuo ihmisen tiiviimmin osaksi 
yhteisöä. Opettaja tuo tullessaan ideoita, joista yhdessä mietimme mitä teemme. 
Voimme tehdä esim. kehyskukkaroita,  vanhoista hopea-ja alpakkalusikoista koruja, 
väännetään pajua ym. Myös vanhoille pitsiliinoille ja kirjoille löytyy uusiokäyttö. Il-
moittautuminen 8.9. mennessä.

Kimppajumppa 830113
Maamiesseurantalo, Petra Välimäki. 55,00€ ti 19.30-20.30
6.9.-29.11.2022, 10.1.-18.4.2023
Kuntoa kohottavaa ja hyvää oloa vahvistavaa liikuntaa naisille ja miehille. Monipuolis-
ta kuntoilua kohti parempaa liikkuvuutta ja lihaskuntoa. 

Vaho

Kankaankudonta ja käden taidot 110413
Ent. Hauturin kiinteistö, Raija Niemi. 55,00€ joka toinen viikko to 14.30-16.45
15.9.-24.11.2022, 12.1.-23.4.2023
Opitaan tuntemaan materiaalit, sidosten erityispiirteet, luomaan loimi ja rakenta-
maan 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
Pääsky, musiikkiluokka. Seppo Sjöman. 25,00€
to 18.00-19.30,15.9.-8.12.2022
Yhteislaulua teemoilla kahvitarjoilun kera. Tervetuloa kaikki mukaan! Kokoonnumme 
parittomilla viikoilla. Ei opetusta 27.10. 

Lasten musiikkileikkikouluryhmät
Pääsky, musiikkiluokka. Anne Kasittula. 45,00€/syksy, 45,00€/kevät.
ke 7.9.-30.11.2022, 11.1.-19.4.2023
Tuo lapsesi iloitsemaan ja nauttimaan musiikista. Laulamme, soitamme ja liikumme 
musiikin tahdissa. Opimme uusia loruja ja lauluja. Tutustumme myös erilaisiin rytmi- 
ja laattasoittimiin sekä opimme niiden soittotavat. Ei opetusta 26.10. 

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
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Käsityöpaja Kirkonkylässä 110430
Pääsky, käsityöluokka. Elisa Niemi. 30,00€
ma 18.00-20.15, 26.9.-21.11.2022
Käsitöiden tekeminen rentouttaa, luo iloa elämään ja tuo ihmiset tiiviimmin osaksi 
yhteisöä. Opettaja tuo tullessaan ideoita, joista yhdessä mietimme mitä kulloinkin 
teemme. Voimme tehdä esim. kehyskukkaroita, vanhoista hopea- ja alpakkalusikoista 
koruja, väännetään pajua ym. Myös vanhoille pitsiliinoille ja kirjoille löytyy uusiokäyt-
tö. Ilmoittautuminen 19.9. mennessä. Kokoontumiset joka toinen viikko. Ei opetusta 
24.10.

Kankaankudonta Kirkonkylä 110435
Palvimäki, Tanja Pajala. 70,00€ ke 14.00-17.00
7.9.-30.11.2022, 11.1.-19.4.2023
Vain loimet rajana! Tervetuloa kutomaan kodin käyttö- ja sisustustekstiilejä eri ma-
teriaaleista. Kurssilla kertaamme vahvistaen käytännön osaamista sekä tutustumme 
erilaisten sidosten ominaisuuksiin. Suunnittelemme, luomme ja rakennamme kudot-
tavat työt yhdessä. Kurssilaiset voivat työskennellä itsenäisesti kokoontumiskertojen 
ulkopuolella. Ryhmä on tarkoitettu kaikille kudonnasta kiinnostuneille! Parillisilla vii-
koilla.  

Kankaankudonta Suurimaa 110436
Suurimaan maamiesseurantalo, Tanja Pajala. 55,00€ ke 14.00-16.15
14.9.-23.11.2022, 18.1.-12.4.2023
Samanlainen kuin kurssi 110435. Kokoontumiset parittomilla viikoilla. 

Keramiikkaa kaikille 110440
Pääsky, teknisen työn luokat, Leena Järvinen. 
45,00€ pe 18.00-20.15, 23.9.-9.12.2022
Valmistamme savesta käsinrakennustekniikoilla ja apumuoteilla käyttö- ja koriste-esi-
neitä. Kurssilla voi tehdä vaativampiakin töitä, mutta mukaan voivat tulla myös vas-
ta-alkajat. Kurssimaksu sisältää myös töiden polttomaksun.

Puutyö ja entisöinti 110450
Pääsky, teknisen työn luokat, Erkki Keskisaari
84,00€ ke 18.00-20.15, 28.9.-7.12.2022, 11.1.2022-19.4.2023
Tule rohkeasti opettelemaan kädentaitoja, alkamaan tai jatkamaan hyvää, kehittä-
vää harrastusta. Nyt kannattaa ottaa esim. entisöitävä tuoli tai piironki mukaan ja 
kunnostaa siitä upea sisustuselementti. Voit tulla tekemään myös aivan uutta omien 
ideoiden pohjalta. 

Kädentaidot

Uusi!



30       

Tanssi ja liikunta

KiddieJam 3-6-vuotiaille 830121
Pääsky, liikuntasali, Marjo Koivuniemi. 25,00€
ti 18.00-18.45, 6.9.-15.11.2022
KiddieJam tarjoaa alle kouluikäisille lapsille kurkistuksen eri tanssilajien maailmaan. 
KiddieJam-tanssitunnilla jammaillaan lajinomaisesti luovuutta ja leikkiä unohtamat-
ta ja pienet tanssijan alut saavat opettajan valitsemia maistiaisia baletin, disco- ja 
showtanssin, hiphopin, paritanssin tai kansantanssin perusteista ja kehittävät samalla 
tanssillisia perustaitojaan. Kauden tanssittava laji/lajit tarkentuvat kurssin alussa. 
Lisäksi esiintymiskerta, joka sovitaan myöhemmin. Kokoontumiset parillisilla viikoilla.

KiddieJam 7-10-vuotiaille 830122
Pääsky, liikuntasali, Marjo Koivuniemi. 25,00€
ti 18.00-18.45, 13.9.-29.11.2022
KiddieJam tarjoaa kouluikäisille lapsille kurkistuksen eri tanssilajien maailmaan. Kid-
dieJam-tanssitunnilla jammaillaan lajinomaisesti luovuutta ja leikkiä unohtamatta ja 
pienet tanssijan alut saavat opettajan valitsemia maistiaisia baletin, disco- ja show-
tanssin, hiphopin, paritanssin tai kansantanssin perusteista ja kehittävät samalla tans-
sillisia perustaitojaan. Kauden tanssittava laji/lajit tarkentuvat kurssin alussa. Lisäksi 
esiintymiskerta, joka sovitaan myöhemmin. Kokoontumiset parittomilla viikoilla.

Tanssiksi 830126
Pääsky, liikuntasali, Marjo Koivuniemi. 30,00€ 
ke 20.00-21.00, 7.9.-30.11.2022
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 pitä-
mällä 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 lava-
tanssimusiikki.

Senioritanssi 830127
Pääsky, liikuntasali, Ritva Alhonmäki. 30,00€ 
pe 15.15-16.45, 30.9.-25.11.2022
Senioritanssi on paitsi terveyden myös tunteiden ja itseilmaisun lähde. Uusien tans-
sien opettelu pitää aivot kunnossa, se rentouttaa ja yhdistää ihmiset ja sopii kaike-
nikäisille. Tanssi on charmikas tapa vanheta. Tervetuloa joko yksin tai parin kanssa 
mukaan. Mukavat vaatteet, sisäkengät ja vesipullo mukaan, muuta et tarvitse.

Uusi!

Opintoseteliavustuskurssi kts. sivu 5.
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Syvävenyttely 830130
Pääsky, liikuntasali, Jaana Helin 30,00€
ma 18.30-19.30, 19.9.-28.11.2022
Tervetuloa venyttelemään ja rentoutumaan! Syvävenyttelytunnin alussa on lyhyt kevyt 
alkulämmittely, jonka jälkeen tunti etenee rauhallisesti venytellen. Tunnilla lihakset 
käydään huolellisesti läpi pitkäkestoisilla venytyksillä, samalla hengitystä syventäen 
ja kehoa tietoisesti rentouttaen. Tunnin tavoite on vähentää kehon jäykkyyttä, siitä 
aiheutuvia kipuja ja ryhtivirheitä sekä lisätä liikkuvuutta. Säännöllisellä harjoittelulla 
ryhti ja nivelten liikkuvuus paranee ja hengitys kulkee vapaammin. Syvävenyttelytunti 
sopii ihan kaikille jotka haluavat huolehtia lihastensa elastisuudesta ja tukea näin 
kehonsa toimintakykyä. Erityisen hyvä tunti on jäykille ja kankeille sekä aktiiviliikku-
jille edistämään kehon palautumista. Tunnin lopuksi rentoutus, joten on hyvä varata 
mukaan lämmintä päälle pantavaa!

Varttuneen väen jumppa 830131
Pääsky, liikuntasali, Liisa Järvensivu. 55,00€
ke 18.00-19.00, 7.9.-30.11.2022, 11.1.-19.4.2023
Monipuolista liikuntaa varttuneemmalle väelle. Alkulämmittelyä, lihaskunto-osuus ja 
venyttelyä. 

Kuntojumppa 830132
Pääsky, liikuntasali, Marjo Koivuniemi. 55,00€
ke 19.00-20.00, 7.9.-30.11.2022, 11.1.-19.4.2023
Jumppaamme musiikin tahtiin ensin lämmitellen ja sitten sykettä nostaen helppojen 
askelsarjojen mukaan. Lihaskunto-osuudessa käytetään välillä erilaisia välineitä (ku-
minauhoja, keppejä, palloja ym.). Lopuksi venytellään. 

Kuntojumppaa Vihussa 830134
Möökeli, Kuninkaanlähteentie 909, Marjo Koivuniemi. 55,00€
ti 19.30-20.30, 6.9.-29.11.2022, 10.1.-18.4.2023
Jumppaamme musiikin tahtiin ensin lämmitellen ja sitten sykettä nostaen helppojen 
askelsarjojen mukaan. Lihaskunto-osuudessa käytetään välillä erilaisia välineitä (ku-
minauhoja, keppejä, palloja ym.). Lopuksi venytellään. Ota mukaan oam alusta ja 
juomapullo.

Uusi!

Uusi!

Keräämme muistoja sekä valokuvia asiakkailta kansalaisopiston toiminnasta vuosien 
varrelta vuonna 2023 ilmestyvään kansalaisopiston juhlajulkaisuun.  Arvomme kaik-
kien osallistuneiden kesken lahjakortteja käytettäväksi Ikaalisten kansalaisopiston 
kursseille. Voit lähettää muistoja meille:
kansalaisopisto@ikaalinen.fi , whatsappilla numeroon 044 7301398 tai postitse  Ikaalis-
ten kansalaisopisto, PL 33, 39501 Ikaalinen

Ikaalisten kansalaisopisto

60 vuotta
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Ruoanvalmistus

Syksyinen sienikurssi ja sadonkorjuun herkkupäivä 810206
Tykköön kylätalo, Outi Karttunen. 25,00€
la-su 11.00-15.00
Teemme lauantaina sieniretken metsään, tutustumme syötäviin sieniin ja niihin, joita 
tulee välttää. Sunnuntaina kokkaamme sienistä, marjoista ja yrteistä herkullisen kas-
visaterian ja teemme säilykkeitä sienistä ja marjoista. Ilmoita erityisruokavalioista. 
Kurssipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Terveys

Hoitava hengitys 830120
Pääsky, Jaana Helin. 30,00€ 3.-24.11.2022
to 18.30-20.15
Hoitava Hengitys HB ® on Buteyko-menetelmään perustuva itsehoitomenetelmä, jon-
ka tarkoituksena on oppia hengittämään oikein ja terveyttä edistävästi. Usein tie-
dostamattamme hengitämme pinnallisesti tai liikahengitämme. Kurssilla avaamme oi-
kean hengitystavan kokonaisvaltaista merkitystä terveydelle ja opettelemme erilaisin 
hengitysharjottein vaikuttamaan positiivisesti omaan hyvinvointiimme. Menetelmän 
hengitysharjotteita säännöllisesti tekemällä voi saada helpotusta mm. tukkoisuuteen, 
astman oireisiin, kuorsaukseen, uniapneaan sekä stressin hallintaan. Joka kokoontu-
miskerralla teoriaosuus sekä käytännön harjotteita. Lämpimästi tervetuloa mukaan 
hengittelemään!

Uusi!

Kuvataide

Vesivärimaalausillat 110305
Pääsky, Leena Järvinen. 20,00€ pe 18.00-20.15
Oletko viimeksi maalannut vesiväreillä koulussa tai oletko haaveillut maalaamisesta 
vesiväreillä, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa? Tule oppimaan vesivärimaalauksen 
perusteita. Tutustumme vesivärimaalauksessa käytettäviin välineisiin, perustekniikoi-
hin, väreihin ja teemme pieniä harjoitustöitä maalaamalla mm. kukkasia ja kasveja. 
Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, innokas mieli riittää. Mukaan ovat tervetulleita 
myös kokeneemmat harrastajat. Ota mukaasi siveltimiä, vesivärejä ja vesiväripape-
ria. Ilmoittautuminen 5.9. mennessä. Kokoontumiset 9.9., 16.9. ja 23.9.

Uusi!
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Ikaalisten kaupunginkirjasto

Hyvinvointia kirjastosta -hankkeen aikana Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon kirjastot 
kysyivät asiakkailtaan, mitkä asiat ovat heille kirjastossa tärkeitä ja miten he koke-
vat kirjaston vaikuttavan hyvinvointiinsa. Kyselyyn vastasi 199 henkilöä, jotka olivat 
iältään 10-86 -vuotiaita. 

82% vastaajista kertoi kirjaston vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa myönteisesti tai 
erittäin myönteisesti. Asiakkaat pitävät tärkeimpinä kirjastosta saatavina aineistona 
kirjoja (95%) ja lehtiä (47 %). Lisäksi asiakkaat arvostavat sitä, että kirjastosta on lai-
nattavissa liikuntavälineitä, e-aineistoja, elokuvia, äänikirjoja ja musiikkia. 

Hyvä palvelu (83%), kirjastonkäytön maksuttomuus (76%) ja viihtyisä kirjastotila 
(74%) nousivat kärkeen muista tärkeistä kirjastoon liittyvistä asioista kysyttäessä. 
Myös kirjastopalveluiden helppo saatavuus, verkkopalvelut, kirjailijavierailut ja näyt-
telyt olivat arvossaan.

”Kaikille maksuton, avoin, rauhallinen tila, jossa on kulttuuria monipuolisesti. Aut-

tava henkilökunta, jolta voi kysyä neuvoa tarvittaessa.”

”Mikään muu julkinen tila tai paikka ei ole tällainen: rauhallinen, viihtyisä, mielen-

kiintoinen, ajatuksia herättävä.”

”Kirjasto on jokamiehen (-naisen) korkeakoulu, jossa kynnys on matala.”

Tervetuloa!

Ikaalisten kaupunginkirjasto
Poppelikatu 10

p. 044 073 0133 kirjasto@ikaalinen.fi 

Aukioloajat 1.9.2022-31.5.2023:
Ma 10-19
Ti   12-19
Ke  10-19
To  12-19
Pe 10-17

La  10-14
Lehtisalin omatoimiajat:

Ma-to 7-21, pe 7-18 la-su 7-16

Ikaalisten
kaupunginkirjasto

ikaalistenkirjasto
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Uutuuselokuvia ja unohtumattomia elämyksiä!

Ikaalisissa kaupungin kulttuuritoimen ylläpitämänä esitetään 
elokuvia ALTIN SALISSA eli Ikatan auditoriossa (Eino Salmelaisen 
katu 20). Tulevat elokuvat näkyvät tapahtumakalenterissa, kult-
tuuritoimen elokuvateatterisivuilla sekä facebookissa.

ELOKUVALIPPUSARJOJA on myynnissä Ikaalisten kaupunginkir-
jastossa 6 lippua 5:n hinnalla.
Lipunmyynti alkaa puoli tuntia ennen esityksen alkua. 

Altin sali
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Ikaalisten kaupungin nuorisotoimi

Ikaalisten kaupungin nuorisotoimi järjestää nuorisotila Vienolassa toiminnallisia nuo-
risotilailtoja. Nuorisotila Vienolan toiminta on päihteetöntä ja ohjattua, nuorille 
avointa ja maksutonta. Vienolasta löytyy pingis, biljardi, ilmakiekko, lautapelejä, ka-
raoke, tv ja Playstation, Subsoccer jne. 

Vienolan aukioloajat ja teemaillat sekä muut nuorisopalveluiden tapahtumat ja toi-
minnat osoitteesta:
https://ikaalinen.fi /kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/ajankohtaista-2

Nuorisotila Vienola Oikotie 8, 39500 Ikaalinen

Seuraa ilmoitteluamme syksyllä alkavista liikuntaryhmistä. Julkaisemme ne paikallis-

lehdessä, Ikaalisten kaupungin netti- ja facebook-sivuilla. Syksyllä jatkuu myös ter-

veysliikuntakoordinaattorin neuvonta, seuraa ilmoitteluamme.

Nuoriso- ja liikuntasihteeri

Sari Sarkonen

p. 044 730 1225

sari.sarkonen@ikaalinen.fi 

Ikaalisten kaupungin liikuntatoimi

Syksyllä avautuu upea, uusi liikuntahallimme. Valkean ruusun areena toivottaa kaikki 

uudet ja vanhat liikunnan ystävät tervetulleeksi liikkumaan!
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60.

Ikaalisten kansalaisopisto

toimintavuosi

Keräämme muistoja sekä valokuvia asiakkailta kansalaisopiston toiminnasta 

vuosien varrelta vuonna 2023 ilmestyvään kansalaisopiston juhlajulkaisuun.  

Arvomme kaikkien osallistuneiden kesken lahjakortteja käytettäväksi 

Ikaalisten kansalaisopiston kursseille. Voit lähettää muistoja meille:

kansalaisopisto@ikaalinen.fi, whatsappilla numeroon 044 7301398 tai 

postitse Ikaalisten kansalaisopisto, PL 33, 39501 Ikaalinen



Julkinen tiedote

Takakannen kuvat:

Lasten musiikkileikkikoululaisia v. 2012, Lasten afrikkalainen tanssi v. 2008

Loppiaisaaton iltamat Rahkolassa v. 1994 Paula Männistö, Reijo Leppänen ja  Maj-Lis Läykki,

Näytelmä Vanja-eno v. 2013

Ikaalisten kansalaisopisto

60 vuo&a


