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Uuden lukuvuoden aluksi

Tervehdys
Viime lukuvuosi oli poikkeuksellinen niin opistomme yli
puolivuosisataisessa historiassa kuin koko Suomessa ja
maailmalla. Ovet sulkeutuivat maaliskuun puolivälissä ja
monen opinnot siirtyivät verkkoon.
Kädentaidot jäivät kokonaan tauolle, joten niille on
elo-syyskuussa jatkokevätlukukausi. Siksi syyslukukausi
käynnistyy pääosin vasta maanantaina 21.9.2020. Lähiopetuksessa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan
turvavälejä ja tehostettua hygieniaa eikä opetukseen voi
osallistua sairaana. Jokainen osallistuu lähiopetukseen
kuitenkin viime kädessä omalla vastuullaan.
Opetuksemme on suunniteltu lähiopetukseksi, mutta varaudumme opettajia kouluttamalla siihen, että pandemiatilanteen niin vaatiessa pystytään ainakin suurimmaksi
osaksi siirtymään etäopetukseen.
Toivottavasti kädessäsi oleva ohjelma vastaa kurssitoiveisiisi! Vihkosen kuvitus näyttää kaikki ne paikat, joissa
opistollamme on tänä vuonna opetusta.
Tervetuloa uuden oppimisen ääreen tapaamaan opettajiamme sekä uusia ja jo tuttuja opiskelukavereita!

Pirkko Pilvinen
Hämeenkyrön kansalaisopiston rehtori
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Kursseille
ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa maanantaina 24.8.2020 klo 17
ja päättyy maanantaina 14.9.2020 klo 10, ellei
kurssin kohdalla toisin mainita.

Kansalaisopistolla on palvelupiste kirjastossa (Kyrönsarventie 16, Hämeenkyrö)
ma 24.8.2020 klo 17–19. Tervetuloa ilmoittautumaan ja kyselemään kursseista!

Kursseille voi ilmoittautua
* internetissä osoitteessa: https://www.opistopalvelut.fi/

hameenkyro
mutta myös
*soittamalla puh. 050 502 3734
*käymällä kansalaisopiston toimistossa tai
*käymällä klo 17–19 kirjastossa, jossa on kansalaisopiston palvelupiste ilmoittautumisen aloituspäivänä.
Kun ilmoittaudut internet-palvelun kautta ja kirjoitat sähköpostiosoitteesi, saat ilmoittautumisvahvistuksen sähköpostiisi.

Ilmoittautuminen jatkuu ensimmäisen ilmoittautumispäivän jälkeen netissä vuorokauden ympäri
sekä toimiston aukioloaikoina klo 10–15 puhelimitse
(050 502 3734) tai käymällä kansalaisopiston toimistossa.

HUOM. HUOM.
Huomioithan, ettei ilmoittautumisia oteta vastaan
sähköpostilla, tekstiviestillä, puhelinvastaajaviestein
eikä kirjeitse. Erityisen suositut kurssit täyttyvät todella
nopeasti eikä näin lähetettyjä ilmoittautumisia pystytä
siirtämään reaaliajassa ilmoittautumisohjelmaan.
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Tällä QR-koodilla pääset älypuhelimellasi suoraan kansalaisopiston
ilmoittautumissivulle.

KURSSIPAIKAN PERUMINEN
Ennakkoilmoittautuminen on sitova. Opiskelupaikka on
mahdollista perua ennen kurssin ilmoittautumisajan
päättymistä soittamalla kansalaisopiston toimistoon
p. 050 502 3734. Jos on ilmoittautunut kurssille, mutta
ei tule eikä peru ilmoittautumistaan ajoissa, opisto perii
koko kurssimaksun, sillä kurssin toteutumisesta päätetään kurssille ilmoittautuneiden määrän perusteella.

Opintojen jatkaminen kevätlukukaudella 2021
Useat kurssimme ovat koko lukuvuoden mittaisia. Jos
jatkat opintojasi myös kevätlukukaudella, ei Sinun tarvitse ilmoittautua uudelleen.
Mikäli haluat lopettaa opintosi syyslukukauden jälkeen,
ilmoita siitä opiston toimistoon soittamalla tai tekstiviestillä (p. 050 502 3734) viimeistään 30.11.2020 klo 15.
Muutoin Sinulla on opiskelupaikka myös kevätlukukaudella ja siitä lähetetään erillinen lasku.

UNOHDITKO ILMOITTAUTUA…

Ilmoittautumisajan päätyttyä kannattaa vapaita
kurssipaikkoja tiedustella kansalaisopiston
toimistosta puh. 050 502 3734.

Huom.!

Liikuntaviikko 17.–23.8.2020

Liikuntaviikolla pääsee tutustumaan kansalaisopiston liikuntatarjontaan. Ryhmiin on vapaa
pääsy.
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HÄMEENKYRÖN
KANSALAISOPISTO
TOIMISTO
Kansalaisopiston toimisto on Monitoimikeskus Sillassa
(2. krs) osoitteessa Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö.
Avoinna toimintakauden aikana
ma - pe klo 10.00–15.00 (ja sopimuksen mukaan),
ruokatauko klo 11.00–11.30.
Yhteystiedot:
puh. 050 502 3734 / toimisto
puh. 050 521 5142 / rehtori
Kotisivut: https://www.hameenkyro.fi/palvelut/elamanlaatu/kansalaisopisto

HENKILÖKUNTA
Rehtori Pirkko Pilvinen, puh. 050 521 5142,
sähköpostiosoite: pirkko.pilvinen@hameenkyro.fi
Toimistonhoitaja Heidi Reko,
puh. 050 502 3734,
sähköpostiosoite: heidi.reko@hameenkyro.fi
Tekstiilityön opettaja Elise Turppa,
puh. 050 560 6370,
sähköpostiosoite: elise.turppa@hameenkyro.fi
Lasten ja nuorten taidekoulu
Vastaava opettaja Kristiina Heimonen
puh. 050 384 4876
sähköpostiosoite: kristiina.heimonen@hameenkyro.fi

SIVISTYSLAUTAKUNTA
Hämeenkyrön kansalaisopisto on osa Hämeenkyrön
elämänlaatupalveluita ja toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnan puheenjohtaja on Mauri Lepola
(puh. 0400 836 606) ja esittelijä sivistysjohtaja Kimmo
Levänen (puh. 050 682 45/työ).
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OPISTON TYÖVUOSI
Syyslukukausi
10 vkoa
- taiteen perusopetus
16 vkoa

21.9.–6.12.2020
17.8.–13.12.2020

Syysloma 12.–18.10.2020
Opetusta ei anneta pyhäinpäivänä 31.10.2020 eikä itsenäisyyspäivän aattona la 5.12.2020 eikä itsenäisyyspäivänä su 6.12.2020.
Kevätlukukausi
14 vkoa
- taiteen perusopetus
17 vkoa

11.1.–25.4.2021
11.1.–16.5.2021

Talviloma 1.–7.3.2021
Opetusta ei anneta pääsiäisviikolla to 1.–ma 5.4.2021
eikä vappuaattona 30.4.2021 eikä vappuna 1.5.2021.

KURSSIMAKSUT
Kurssimaksut laskutetaan lukukausittain. Laskut lähetetään postitse. Laskua ei peruta eikä maksettuja kurssimaksuja palauteta, vaikka opiskelija ei osallistuisi kurssille tai opiskelu keskeytyisi. Kurssimaksu on maksettava
myös, vaikka opiskelija olisi keskeyttänyt opintonsa
ennen laskun saapumista, sillä kurssien toteutumisesta
päätetään opiskelijoiden ilmoittautumismäärien perusteella.
Mikäli opiskelijalla on aiemmilta lukuvuosilta maksamattomia kurssimaksuja, ei hänellä eikä alaikäisellä
perheenjäsenellään ole opinto-oikeutta Hämeenkyrön
kansalaisopistossa lukuvuonna 2020–2021. He eivät voi
myöskään ilmoittautua kursseille.
Kurssimaksuista päättää sivistyslautakunta ja joiltakin
osin kansalaisopiston rehtori.

KORONAPANDEMIAN AIHEUTTAMAT
KURSSIMAKSUMUUTOKSET
Sivistyslautakunnan päätöksen 27.5.2020 / § 62 mukaan
kevätkauden 2020 opiskelijat saavat syyskauden 2020
kurssimaksuista 30 % alennusta niin monelta vastaavanlaiselta kurssilta, joille he olivat ilmoittautuneina kevätkaudella 2020.

OPETUKSEN KESKEYTYMINEN
”Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista.”
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KULTTUURI- JA LIIKUNTASETELIT
SEKÄ MOBIILIMAKSUT
Kurssimaksuja on mahdollista maksaa eri maksuvälineillä syyslukukaudella viimeistään 9.10.2020 ja kevätlukukaudella 31.1.2021. Niillä ei voi maksaa jo lähetettyjä
laskuja.
Maksuvälineinä käyvät Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit, Smartumin liikunta- ja kulttuurisaldo, Smartum
Saldo ja QR-maksu, Edenredin setelit ja mobiilimaksu,
RJ-Kuntoiluseteli Oy:n Tyky-kuntosetelit sekä ePassi
Payments Oy:n Sporttipassi ja Kulttuuripassi.
Huomioithan, että nämä maksuvälineet ovat henkilökohtaisia eikä niillä voi maksaa toisen henkilön kurssimaksuja.
Smartumin Saldolla ja Edenredin mobiilimaksulla maksetuista kurssimaksuista tulee toimittaa tosite opiston toimistoon. Tositteesta tulee näkyä selvästi asiakkaan täten
maksaman kurssin numero ja nimi sekä koskeeko maksu
syys- vai kevätlukukautta.
Mikäli haluat, että opisto veloittaa kurssimaksun Smartumin QR-koodin numerosarjalla tai ePassi Payment
Oy:n Sportti- tai Kulttuuripassiltasi, ilmoita siitä toimistolle
syyslukukaudella 9.10.2020 mennessä ja kevätlukukaudella 31.1.2021 mennessä tai heti ilmoittautumisen
jälkeen.
Mobiilimaksut onnistuvat vain kansalaisopiston toimistossa.
Setelit ja kurssimaksua mahdollisesti täydentävä tasaraha toimitetaan kurssin ensimmäisen kokoontumiskerran
jälkeen suljetussa kirjekuoressa Monitoimikeskus Sillan
pääoven (F-oven) vieressä olevaan postilaatikkoon.
Kuoren sisällä tulee olla kurssin numero ja nimi sekä
osallistujan nimi.
Epäselvissä tilanteissa kannattaa soittaa kansalaisopiston toimistoon p. 050 502 3734.

SENIORIOPISKELIJAT
Yli 80 –vuotiaat opiskelijat saavat 50% alennusta kurssimaksuista. Henkilön pitää itse ilmoittautuessaan mainita alennuksesta, sillä opisto ei palauta kurssimaksua tai muuta jo tehdyn laskun loppusummaa.

KURSSILAHJAKORTTI
Kansalaisopiston toimistosta voi noutaa lahjakortin, jota
vastaan lahjan saaja pääsee ilmaiseksi valitsemalleen
kurssille. Lasku lahjakortista lähetetään lahjan antajalle,
joka kortin noutaessaan määrittelee myös lahjakortin
arvon.
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TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT
Työvoimatoimistossa kirjoilla olevat hämeenkyröläiset
työttömät työnhakijat voivat osallistua lukuvuonna
2020–2021 syys- ja kevätlukukaudella maksutta kahdelle
mille tahansa kansalaisopiston ryhmäopetuskurssille.
Asiakkaan tulee ennen kurssin alkamista kirjautua www.
mol.fi –sivuille pankkitunnuksillaan ja tulostaa omista
tiedoistaan todistus, joka osoittaa että hän on työtön
työnhakija.
Todistus on esitettävä kansalaisopiston toimistossa sen
aukioloaikana ennen kuin opiskelija on toisen kerran
läsnä ao. kurssilla.
Todistus työttömyydestä on esitettävä syyskaudesta ja
kevätkaudesta erikseen.

KURSSIKERRAN PERUMINEN
Opettajan sairauden tms. syyn tähden kurssikerta voidaan perua kerran lukukaudessa ilman, että sille järjestetään korvaava kurssikerta.

RYHMÄKOOT
Kurssin alkamisen edellytyksenä on, että ilmoittautuneita
on tarpeeksi: alkeiskursseilla 10, liikuntaryhmissä 15 ja
jatkoryhmissä 7 opiskelijaa. Kitaran- ja pianonsoitossa
annetaan yksilö- ja pariopetusta.

Kurssin toteutuu automaattisesti, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Ilmoitamme erikseen kurssin peruuntumisesta, alkamisesta emme.

TODISTUKSET JA VAKUUTUKSET
Opetukseen osallistuneet saavat pyynnöstä osallistumistodistuksen toimistosta. Kuluneen työvuoden todistukset
ovat ilmaisia, aikaisempien vuosien todistuksista peritään
5 euron maksu. Todistuksen toimitusaika on vähintään
viisi työpäivää.
Kansalaisopisto ei ole vakuuttanut opiskelijoitaan.

TIEDOTTAMINEN
Opiston toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti tekstiviestein, opiston internetsivuilla http://www.hameenkyro.
fi/palvelut/elamanlaatu/kansalaisopisto, opintoryhmissä sekä tiedotusvälineiden tapahtumakalentereissa sekä opiston Facebook-sivuilla. Mahdollisuuksien
mukaan käytetään myös Hämeenkyrössä ilmestyvää
paikallislehteä. Olemme myös Instagramissa ja Pinterestissä.
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Opiskelijoille ilmoitetaan kurssimuutoksista ensisijaisesti
tekstiviestillä. Siksi ilmoittautumisten yhteydessä kysytään opiskelijan matkapuhelinnumero.

Hämeenkyrön kansalaisopisto pidättää oikeuden
opetusohjelman muutoksiin.

POIKKEUSOLOJEN HUOMIOINTI
Hämeenkyrön kansalaisopiston toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia viranomaisohjeita. Lähiopetus saattaa keskeytyä lukuvuoden aikana ja muuntua soveltuvin osin etäopetukseksi. Jokainen osallistuu
kursseille omalla vastuullaan ja on velvollinen noudattamaan yleisiä suojautumisohjeita:
* turvavälejä
* käsihygieniaa (käsien pesu kursseille tultaessa)
* yksiminen hihaan tai kertakäyttönenäliinaan

Kuukausittaiset KESKIVIIKKOLUENNOT Sillassa jatkuvat syyskaudella. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

RANSKALAISIA ELOKUVIA
Hämeenkyrön kansalaisopistossa on kaksi elokuvaesitystä elokuussa 2020. Tervetuloa kaikki ranskaa opiskelevat ja muut ranskan kielestä kiinnostuneet!

F. E. Sillanpään lukio, luokka D105
Tiistaina 25.8.2020 klo 18–20 katsotaan
Paljain jaloin Pariisissa (Paris pieds nus)

Usein sanatonta huumoria hersyvä komedia kanadalaisesta kirjastonhoitajasta, joka matkustaa Pariisiin etsimään tätiään ja tässä tehtävässään tutustuu vähäsanaiseen kodittomaan mieheen. Ohjaus ja pääosissat: Fiona
Gordon ja Dominique Abel. (Ranska 2016). Elokuvan
kielinä ranska ja englanti, tekstitetty suomeksi.

Keskiviikkona 26.8. klo 18–20 katsotaan
Opiskelijatar ja herra Henri (L’étudiante et
Monsieur Henri)

Sukupolvet joutuvat törmäyskurssille monellakin tapaa
kun äreän pariisilaisvanhuksen on otettava nuori opiskelija alivuokralaiseksi. Pääosissa Claude Brasseur,
Guillaume de Tonquedec, Noémie Schmidt ja Frédérique
Bel. Ohjaus: Ivan Calbérac. (Ranska 2015). Elokuvan
kielenä ranska, tekstitetty suomeksi.
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KIELET

Kielikursseille ilmoittautuminen alkaa ma 24.8.2020 klo 17 ja päättyy ma
14.9.2020 klo 10.
ENGLANTI
120310 ENGLANTI 1: ENGLANTIA ALKEISTA ETEENPÄIN AAMUPÄIVÄLLÄ
Ke 9.30–11.00
23.9.–2.12.2020		
20 h / 39 €
13.1.–21.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka A210, Ristamäentie 13
Sirpa Lehtola-Nässi
Aikuisopiskelijalle suunnatulla englannin alkeiskurssilla
jatketaan alkeiden opiskelua rennossa ilmapiirissä. Rohkaistutaan puhumaan englantia, opitaan uusia kielen
rakenteita ja sanoja sekä päästään harjoittelemaan kuullun ymmärtämistä. Kurssi rohkaisee käyttämään kieltä
ja tunneilla harjoitellaan paljon parin kanssa ja pienissä
ryhmissä. Oppikirjana English for You, too! Book 1, jota
jatketaan kappaleesta 6. Kirjan voi ostaa opettajalta.
120311 ENGLANTI 1: ENGLANTIA ALKEISTA ETEENPÄIN
Ke 19.00–20.30
23.9.–2.12.2020		
20 h / 39 €
13.1.–21.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka D104, Ristamäentie 13
Sirpa Lehtola-Nässi
Tällä kurssilla opiskellaan englannin perusteita rauhalliseen tahtiin, asioita pohtien ja ahkerasti harjoitellen. Tärkeässä asemassa on tietenkin myös perussanavaraston
kasvattaminen. Aiheina mm. matkustaminen, kodista ja
tulevista tapahtumista kertominen, lauseenrakentaminen, päivämäärät sekä there is/are rakenne. Kurssi sopii
erinomaisesti myös ruosteessa olevan alkeiskielitaidon
aktivoimiseen tai aloituskurssiksi pidemmänkin tauon
jälkeen. Oppikirjana English for You, too! Book 1, jota
jatketaan kappaleesta 5. Kirjan voi ostaa opettajalta.
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120320 ENGLANTI 2: ENGLANNIN HELPPO PERUSTASO
Ti 17.15–18.45
22.9.–1.12.2020		
20 h / 39 €
12.1.–20.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka D104, Ristamäentie 13
Sirpa Lehtola-Nässi
Englannin helpon perustason kurssilla opiskellaan englannin perusteita mukavassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Aikuisille suunnatun kirjan ja muun oppimateriaalin
avulla tutustutaan kielen perusteisiin. Pääpaino kurssilla
on puhumisen ja sanaston harjoittelussa sekä uusien
kielioppiasioiden huolellisessa käsittelyssä. Aihepiireinä mm. ostosten tekeminen, työelämä ja ammatit, tien
neuvominen sekä kielen rakenteet perfekti, ainesanat,
prepositiot ja aiemmin opitun kertaus. Oppikirjana Steps
into English 3, jota jatketaan 5. kappaleesta. Kirjan voi
ostaa opettajalta.

120321 ENGLANTI 2: ENGLANNIN PERUSTASO
Ti 19.00–20.30
22.9.–1.12.2020		
20 h / 39 €
12.1.–20.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka D104, Ristamäentie 13
Sirpa Lehtola-Nässi
Tällä kurssilla opetellaan lisää kielen perusrakenteita
uuden mukaansatempaavan oppikirjan parissa. Kielitaitoa kehitetään mielenkiintoisilla tuntitehtävillä keskittyen
puhevalmiuden kehittämiseen. Keskeinen aihepiiri on
matkailu ja arkielämän tilanteet. Kielen rakenteista käsitellään mm. aikamuotoja, adjektiivien vertailua sekä prepositioita. Oppiminen on hauskaa ja palkitsevaa yhdessä
parin kanssa tai pienryhmässä harjoitellen. Aikuisopiskelijalle suunnattu ja käytännönläheinen oppikirja Everyday
English 3, jonka opiskelu aloitetaan alusta. Kirjan voi
ostaa opettajalta.

120330 ENGLANTI 3: ENGLANNIN PÄIVÄRYHMÄ
Ma 10.30–12.00
21.9.–30.11.2020		
20 h / 39 €
11.1.–26.4.2021		
28 h / 39 €
Monitoimikeskus Silta, sininen kirjastoluokka 1032, Kyrönsarventie 16
Sirpa Lehtola-Nässi
Päiväryhmässä keskitytään englannin perusteiden kertaamiseen ja kielitaidon syventämiseen edelleen. Pääpaino on uusien sanojen ja sanontojen opiskelussa sekä
keskusteluvalmiuksien kehittämisessä. Tunneilla työskennellään paljon keskustellen parin kanssa tai pienessä
ryhmässä. Teemoina ovat mm. matkustaminen, palvelutilanteet ostoskeskuksessa, ongelmatilanteet matkaillessa
sekä Suomesta kertominen ulkomaalaiselle. Rakenteista
tulevat tutuiksi adverbit, pluskvamperfekti, relatiivipronominit sekä indefiniittipronominit. Oppikirjana English for
You, too! Book 4, jota jatketaan 4. kappaleesta.
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120331 ENGLANTI 3: ENGLANNIN PERUSTIETOJEN
SYVENTÄMINEN
Ke 17.20–18.50
23.9.–2.12.2020		
20 h / 39 €
13.1.–21.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka D104, Ristamäentie 13
Sirpa Lehtola-Nässi
Tällä kurssilla keskitytään kielitaidon syventämiseen ja
erityisesti uusien sanojen ja ilmausten oppimiseen. Puhumista harjoitellaan innostavilla tehtävillä, jotka tekevät
kielen oppimisesta kaiken lisäksi hauskaa. Aihepiireinä
mm. suomalaiset ruokatavat, ostostilanteet, erilaiset
tunnetilat sekä kielen rakenteet epäsuorat kysymykset,
apuverbejä korvaavat rakenteet ja passiivi. Oppikirjana
Stepping Stones 1, jota jatketaan 7. kappaleesta. Kirjan
voi ostaa opettajalta.

ESPANJA
120710 ESPANJAN ALKEET
Ke 18.50–20.20
23.9.–2.12.2020		
20 h / 39 €
13.1.–21.4.2021
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka A108, Ristamäentie 13
Begona Merino
¡Hola! Nyt on mahdollisuus tutustua yhteen maailman
puhutuimmista kielistä. Tällä kurssilla opiskellaan espanjan alkeet. Harjoitellaan perustietojen kertomista itsestä
sekä yksinkertaisia käytännön tilanteita. Espanjalaisen
opettajan kanssa tutustutaan myös Espanjan kulttuuriin
ja tapoihin. Kurssi soveltuu vasta-alkajille. Taitotaso A1A2
Oppikirja: Nuevo español en marcha (A1-A2). ISBN:97884-9778-529
120720 ESPANJAN JATKOKURSSI
Ke 17.15–18.45
23.9.–2.12.2020 		
20 h / 39 €
13.1.–21.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka A108, Ristamäentie 13
Begona Merino
¡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 käydään 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. Taitotaso B1. Oppikirja: Nuevo español en marcha 3 (B1). ISBN: 978-84-9778-740
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RANSKA
120510 CHEZ OLIVER 1
Ti 17.15–18.45
22.9.–24.11.2020		
18 h / 39 €
12.1.–20.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka D105, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Tämä kurssi sopii vähän ranskaa opiskelleille tai kielen
perusasioiden kertaajille. Opetukseen kuuluu puhe- ja
ääntämisharjoituksia sekä vanhoja tuttuja sanasto- ja rakenneharjoituksia. Tunnilla käsitellään myös ranskalaista
arkipäivää ja kulttuuria. Ryhmällä on oma nettisivusto,
josta näkee, mitä on edellisellä tunnilla tehty. Nettiin
voidaan linkittää myös itseopiskelua varten tehtäviä.
Oppikirjana: Chez Olivier 1 (Finn Lectura) kappaleesta
kahdeksan eteenpäin.
120520 CHEZ OLIVER 2
Ke 17.15–18.45
23.9.–25.11.2020		
18 h / 39 €
13.1.–21.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka A109, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Tälle kurssille ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat joskus
opiskelleet ranskaa ja haluavat kerrata ranskan sanastoa
ja rakenteita (esim. verbejä, adjektiiveja ja pronomineja).
Tunneilla harjoitellaan arkipäivän kielenkäyttötilanteita,
opiskellaan kielen rakenteita ja maistellaan ranskan kieltä ääntämisharjoitusten avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu
myös syventyminen ranskalaiseen arkeen, musiikkiin ja
muuhun kulttuuriin. Tämä kurssi sopii myös kiireisille.
Ryhmällä on oma nettisivusto, josta näkee aina, mitä on
edellisellä tunnilla tehty. Nettiin voidaan linkittää myös
itseopiskelua varten tehtäviä. Oppikirjana Chez Olivier 2
(Finn Lectura) kappaleesta kahdeksan eteenpäin.
120530 CHEZ OLIVER 3
Ti 19.00–20.30
22.9.–24.11.2020
18 h / 39 €
12.1.–20.4.2021
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka D105, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Ranskan jatkokurssi, jossa tekstit käsittelevät mm.
lomamuistoja, ruokaa, juomaa ja tulevaisuudensuunnitelmia. Kurssin ohjelmaan kuuluu myös syventyminen
ranskalaiseen arkeen, musiikkiin ja muuhun kulttuuriin.
Tämä kurssi sopii myös kiireisille, sillä ryhmällä on oma
nettisivusto, josta näkee aina, mitä on edellisellä tunnilla
tehty. Nettiin voidaan linkittää myös itseopiskelua varten
tehtäviä. Oppikirjana: Chez Olivier 3 (Finn Lectura). Aloitetaan kirjan alusta.

Ranskalaisten elokuvien illat, katso
sivu 11.
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SAKSA
120460 SAKSAN LYHYTKURSSI
Ti 19.00–20.30
25.8.–15.9.2020		
8 h / 20 €
Yhteiskoulu, luokka D105, Ristamäentie 13
Susanna Liuksiala
Ilmoittautuminen päättyy 20.8.2020 klo 12
Tällä kurssilla opiskellaan saksaa aivan alkeista, mutta
kuitenkin aika nopeasti edeten. Tällä neljän viikon lyhytkurssilla oppii jo yllättävän paljon saksaa ja voi halutessaan jatkaa matkailusaksan kurssille. Herzlich willkommen eli tervetuloa!
120461 SAKSAN JATKOKURSSI
Ti 17.15–18.45
22.9.–1.12.2020		
20 h / 39 €
12.1.–22.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka D103, Ristamäentie 13
Susanna Liuksiala
Kurssi sopii saksan kieltä vähintään 2-3 vuotta opiskelleille. Kirjana on Freut mich 2. Kirjan tekstit ovat arkipäivän tilanteita ja sanasto monipuolista ja käytännönläheistä. Tervetuloa mukaan!
120462 MATKAILUSAKSA
Ti 19.00–20.30
22.9.–1.12.2020		
20 h / 39 €
12.1.–20.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka D204, Ristamäentie 13
Susanna Liuksiala
Tervetuloa mukaan matkailusaksan kurssille! Mukaan
voi tulla vaikka aikaisemmista opinnoista olisi jo pidempi
aika. Olisi kuitenkin hyvä, jos opiskelijalla on saksan
perusteet hallinnassa. Kirjana on Saksaa matkailijoille.
Kurssi antaa hyvän pohjan matkustelulle saksankielisissä maissa. Tervetuloa opiskelemaan!

SUOMI
120101 OMA SUOMI: SUOMEA AIKUISILLE JA
NUORILLE
Ma 17.30–19.00
21.9.–30.11.2020		
20 h / 39 €
11.1.–26.4.2021		
28 h / 39 €
Monitoimikeskus Silta, sininen kirjastoluokka 1032,
Kyrönsarventie 16
Sirpa Lehtola-Nässi
Kurssilla opetellaan suomen kielen taitoja, joita tarvitaan
erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Opiskelijaa kannustetaan aktiiviseen kielenkäyttöön sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa. Aihepiireinä arkielämän asiointitilanteet, asuminen, työelämä ja matkustaminen. Kielen
rakenteita käsitellään selkeällä tavalla ja keskustelua
harjoitellaan parin kanssa ja pienissä ryhmissä. Kurssilla
käytössä oppikirja Oma Suomi 1, jonka avulla edetään
suomen kielen alkeista eteenpäin.
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VENÄJÄ
120610 VENÄJÄN ALKEIDEN KERTAUS
Ma 19.00–20.30
24.8.–14.9.2020		
8 h / 20 €
Yhteiskoulu, luokka D105, Ristamäentie 13
Susanna Liuksiala
Ilmoittautuminen päättyy 20.8.2020 klo 12
Kurssin alussa kertaamme nopeasti aakkoset. Ehditään
tehdä myös kirjoitus-, luku- sekä kielioppiharjoituksia.
Tervetuloa mukaan kertaamaan venäjän alkeita.
Tästä voi siirtyä sitten venäjän jatkokurssi 1:lle.

120611 VENÄJÄN JATKOKURSSI 1
Ma 19.00–20.30
21.9.–30.11.2020		
20 h / 39 €
11.1.–26. 4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka D105, Ristamäentie 13
Susanna Liuksiala
Kurssille voivat tulla kaikki, jotka osaavat venäjän aakkoset sekä lukea ja kirjoittaa jonkin verran venäjää. Mukaan
voivat tulla myös sellaiset opiskelijat, joiden venäjän opiskelusta on jo aikaa. Pyrimme joka tunti tekemään pieniä
puheharjoituksia muiden harjoitusten lisäksi. Kirjana on
Kafe Piter 1.
120620 VENÄJÄN JATKOKURSSI 2
Ma 17.15–18.45
21.9.–30.11.2020		
20 h / 39 €
11.1.–26.4.2021		
28 h / 39 €
Yhteiskoulu, luokka D105, Ristamäentie 13
Susanna Liuksiala
Kurssi sopii venäjää jo useamman vuoden opiskelleille.
Voi myös tulla mukaan, vaikka venäjän opiskelusta olisi jo
muutama vuosi aikaa. Kirjana on Kafe Piter 2. Tervetuloa
Venäjän kielen kiehtovaan maailmaan! Dobro poshalovat!

HISTORIA
Historiakursseille ilmoittautuminen alkaa ma 24.8.2020 klo 17 ja päättyy ma
14.9.2020 klo 10 ellei kurssin kohdalla
toisin mainita.
130122 HOLOCAUST 75v
Ma 18.00–20.00
21.9.2020		
3 h / 10 €
Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 16
Kai Asunta
Miten oli mahdollista, että vanhan kulttuurikansan keskuudesta nousi ajatus ja toteuttajat juutalaisen kansan
murhaamiseksi? Tie ”Aushwitziin” oli pitkä ja mutkikas.
Ian Kershaw on todennut, että sen rakensi juutalais-
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viha, mutta se päällystettiin välinpitämättömyydellä.
Illan tarkoituksena on perehdyttää osallistujat tuohon
mutkikkaaseen prosessiin ja sen toteuttajiin. On myös
syytä keskustella rasismista ja antisemitismistä nykyajan
ilmiönä.

130120 PIIRTOJA HÄMEENKYRÖN JA SUOMEN HISTORIAAN
To 18.00–19.30
24.9.–29.10.2020		
10 h / 30 €
Yhteiskoulu, luokka D102, Ristamäentie 13
Asko Mielonen
Luentojen aiheina ovat mm. rikos ja rangaistus, säätyläiselämä sekä avioliittoinstituution muuttuminen. Teemoja
käsitellään niin Hämeenkyrön kuin laajemmin koko Suomen näkökulmasta.
Aikajänne ulottuu 1600-luvulta 1900-luvun alkuun.

130121 MODERNI SAAPUU HÄMEENKYRÖÖN
To 18.00–19.30
5.11.–3.12.2020		
10 h / 30 €
Yhteiskoulu, luokka D102, Ristamäentie 13
Jouko Hannu
Ilmoittautuminen päättyy 29.10.2020 klo 12
Entinen Kyrö –katsaus entiseen agraarisessa kyläelämään Kyrössä.
Maatalous muuttuu –Kyrön pääelinkeinon maatalouden
muutokset 1700-luvulta 1900-luvulle.
Teollisuus saapuu –teollisuuden tekijöistä energia, materiaalien saanti, työvoima, myynti ja ostajat.
Arki muuttuu –jokapäiväinen elämä tottumuksineen:
ennen tehtiin asiat noin, myöhemmin näin. Vapaa-aika
muuttuu –vapaa-aika oli myös vapauksien ja valinnanmahdollisuuksien lisääntymistä.

KUVATAIDE
Kuvataidekurssille ilmoittautuminen
alkaa ma 24.8.2020 klo 17 ja päättyy ma
14.9.2020 klo 10.
110301 KUVATAIDETTA PIIRTÄEN JA MAALATEN
Ke 17.30–20.30
23.9.–2.12.2020		
40 h / 52 €
13.1.–14.4.2021		
52 h / 49 €
Yhteiskoulu, kuvataideluokka, Ristamäentie 13
Miia Autio
Kuvataidetta tehdään keskiviikkoiltaisin piirustuksen ja
maalauksen eri tekniikoilla. Kurssilla työskentelevät niin
aloittelijat kuin pidempään harrastaneetkin, yhdessä
kokeillen ja taitoja kartuttaen. Opetus liittyy yhteisiin teemoihin, mutta osallistuja voi vapaasti työstää myös omia
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aiheitaan. Piirtämisen ja maalaamisen perusasioiden
ohessa tutustutaan myös väri- ja sommitteluoppiin sekä
taiteen historiaan ja nykyisyyteen. Osa materiaaleista
hankitaan yhteisesti. Perusvälineet tekijöillä on itsellään
(kynät, siveltimet, lehtiöt jne.).

SANATAIDE
Sanataidekurssille ilmoittautuminen
alkaa ma 24.8.2020 klo 17 ja päättyy ma
14.9.2020 klo 10.
110611 LUOVA KIRJOITTAMINEN
Ti 18.00–19.30
22.9.–1.12.2020 		
20 h / 39 €
12.1.–20.4.2021		
28 h / 39 €
Monitoimikeskus Silta, sininen kirjastoluokka 1032,
Kyrönsarventie 16
Mia Lempinen
Jokainen osaa kirjoittaa ja jokaisella on sanottavaa. Jokaisen kirjoittaminen on lahja. Tällä kurssilla voi kirjoittaa
matalalla kynnyksellä tai vankemmalla kokemuksella.
Saat palautetta omista lähtökohdistasi käsin.
Luovan kirjoittamisen kurssilla lähdetään liikkeelle kunkin
omista kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Kokeillaan mihin sanat riittävät. Kurssilla tutustutaan kerronnan
keinoihin ja kirjoitetaan tarinoita, runoja, dialogia.
Luovan kirjoittamisen kurssilla tärkeintä on kirjoittaminen
ja ajatusten jakaminen muiden osanottajien kanssa.
Teemme harjoituksia tunnilla ja kotitehtävinä. Omien
tekstien lukeminen ryhmässä on vapaaehtoista, mutta
toivottavaa.

TEATTERIKURSSIT
Teatteritaiteen kursseille ilmoittautuminen alkaa ma 24.8.2020 klo 17 ja päättyy 1.10.2020 klo 12.

110210 TEATTERIN KULISSEISSA
La 11.00–16.00, su 11.00–16.00
21.–22.11.2020		
10 h / 30 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Mira Card
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Teatteritaide sisältää paljon muutakin kuin näyttelijän.
Mitä kaikkea kulisseissa tapahtuukaan? Kurssi herättelee luovaa ajattelua ja kehittämistä lavastuksen, puvustuksen, maskeerauksen sekä valo- ja äänitekniikan
osa-alueilla. Kurssi pitää sisällään hieman teoriaa, mutta
luova tekeminen ja ajatteleminen on kurssin keskiössä.
Kurssilla lähdetään liikkeelle ryhmätyön ideasta, jossa
jokainen pienryhmä suunnittelee tilaluonnoksia, puvustuksia, maskeerauksia sekä valo- ja äänimaisemia eri
näytelmäteksteille sopiviksi. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Hämeenkyrön Näytelmäseuran kanssa.

110216 AIKUISTEN TEATTERIKURSSI
La 11.00–16.00, su 11.00–16.00
7.–15.11.2020		
15 h / 35 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Mira Card
”Elämässä kaikki on teatteria.” (Margo Jones) Aikuisten
ryhmä - ei tarvetta aiemmalle teatterikokemukselle. Vietetään muutama päivä yhdessä tutustuen erilaisiin teatteriharjoitteisiin, painopisteenä improvisaatio. Improvisaatio
on hulvatonta ja vapauttavaa leikkiä, joka myös opettaa
ja antaa paljon omaan arkeen. Improvisaation opiskelu
sopii kaikenikäisille ja siitä on hyötyä muillekin, kuin
työkseen esiintyville. Kaikki me kohtaamme yllättäviä
tilanteita työssä, ihmissuhteissa, elämässä. Harjoitusten
tarkoituksena on auttaa kehittämään omia ryhmätyötaitoja ja helpottaa spontaania osallistumista. Kurssilla hypätään hetkeen, sanotaan tai tehdään mitä mieleen tulee
ja yllätetään itsemmekin! Mielikuvitusta ja luovuutta on
meissä kaikissa, ja tämän kurssin aikana sen saa päästä
valloilleen! Tule kurssille tuulettumaan omasta arjestasi!
Hämeenkyrön Näytelmäseura tarjoaa kahvit, muuten
omat eväät. Päälle miellyttävät vaatteet, joissa on hyvä
liikkua. Viihdytään ja nauretaan yhdessä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Hämeenkyrön Näytelmäseuran kanssa. Kurssi kokoontuu la 7.11. klo 11–16, la 14.11. klo
11–16 sekä su 15.11. klo 11–16.

KÄDENTAIDOT
Kädentaitokursseille ilmoittautuminen
alkaa ma 24.8.2020 klo 17 ja päättyy ma
14.9.2020 klo 10, ellei kurssin kohdalla
toisin mainita.
PUU-, METALLI-, LASI- JA KERAMIIKKATYÖT
110476 PUUTYÖT
Su 14.00–17.00
27.9.–13.12.2020		
10.1.–25.4.2021		

40 h / 49 €
56 h / 49 €
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Monitoimikeskus Silta, puutyö 1055, Kyrönsarventie 16
Jarkko Hamari
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan kurssilaisten kiinnostuksesta lähteviä puutuotteita. Opitaan ja kerrataan
koneiden turvallinen käyttö. Omat materiaalit mukaan.
Opiskelijoilla tulee olla kurssilla mukanaan henkilökohtaiset kuulo- ja silmäsuojaimet. Kurssi on tarkoitettu täysi-ikäisille opiskelijoille.
110477 KORISTEVEISTO
To 17.30–20.30
24.9.–3.12.2020		
40 h / 49 €
7.1.–22.4.2021		
56 h / 49 €
Monitoimikeskus Silta, puutyö 1055, Kyrönsarventie 16
Tuovi Sulonen-Karhu
Kurssilla veistetään itse suunniteltu patsas, reliefi, käsitai seinäpeilin kehys. Jokainen suunnittelee työnsä
alustavasti ennen kurssia. Työ piirretään ja siitä tehdään
aihio ensimmäisellä kerralla. Kurssi sopii sekä kokeneille
että ensikertalaisille tekijöille. Mahdolliset omat veistoraudat tai veistoaihio mukaan. Puutavaraa voi ostaa
opettajalta ja käyttää opiston työkaluja. Mahdollisuus
kokeilla myös sorvausta, esim. kulhon sorvaus märästä
puusta. Kurssilla opetellaan myös terottamaan veistorautoja.
119816 LASITYÖKURSSI
Ke 15.30–18.30
23.9.–2.12.2020		
40 h / 49 €
13.1.–21.4.2021		
56 h / 49 €
Monitoimikeskus Silta, puutyö 1055, Kyrönsarventie 16
Hilkka Juppi
Suunnitellaan ja valmistetaan tiffany- ja lasinsulatusmenetelmillä lasitöitä, perehdytään eri valmistustekniikoihin
ja -työvälineisiin. Tehdään ikkunatasotöitä, valaisimia,
kolmiulotteisia töitä, vateja, koruja jne..
Kurssi sopii hyvin sekä vasta-alkajille että aiemmin lasitöitä tehneille. Esillä uusia malleja ja ideoita.
Materiaaleja ostettavissa opettajalta. Uunimaksu käytön
mukaan.

110401 KERAMIIKKAKURSSI
Ma 18.00–21.00
21.9.–30.11.2020		
40 h / 69 €
11.1.–26.4.2021		
56 h / 69 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Taina Nurmi
Kurssi sopii sekä uusille että kokeneille harrastajille. Tehdään esineitä eri käsinrakennustekniikoilla, harjoitellaan
koristelua ja lasittamista. Kurssi ei sovi lapsille tilassa
käytettävien myrkyllisten lasitteiden vuoksi. Polttomaksu
20 €/lukukausi sisältyy kurssimaksuun.
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110491 PUUKKO- JA METALLITYÖKURSSI
Ke 18.00–20.15
23.9.–2.12.2020		
30 h / 44 €
13.1.–21.4.2021		
42 h / 44 €
Osaran Maaseutuopetusyksikkö, Huikuntie 33
Aleksi Saari
Kurssilla tehdään puukon ja tupen kokonaisuuksia ja
pienimuotoisia metallitöitä. Kurssilla ei vaadita aikaisempaa kokemusta metallitöistä. Kurssilaisten on käytettävä
omia suojalaseja ja kuulosuojaimia sekä asianmukaista
työvaatetusta. Opettajalta voi ostaa puukon teossa tarvittavia materiaaleja. Sopii myös aikuisen ja lapsen yhteiseksi harrastukseksi.

VALJASTYÖT
119872 VALJASTYÖ
Su 10.00–16.00
6.9.–13.12.2020		
56 h / 70 €
Osaran Maaseutuopetusyksikkö, Huikuntie 33
Riikka Lampinen
Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2020 klo 12
Kurssilla tutustutaan valjastöiden perusteisiin ja materiaaleihin. Kurssipäivien aikana ehtii tehdä vaikka
hevoselle nahkariimun, vaihtaa satulaan vastinhihnat
ja korjaamaan rikkinäiset varusteet. Koiralle voi valmistaa esim. nahkaisen pannan ja hihnan ja itselle vaikka
nahkavyön, laukun tai asehihnan. Opettajalta voi ostaa
materiaaleja ja lainata työkaluja. Kurssipäivät 6.9., 20.9.,
4.10., 31.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.
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ENTISÖINTI JA VERHOILU
110486 ENTISÖINTIKURSSI
Ti 18.00–20.15
22.9.–1.12.2020		
30 h / 44 €
12.1.–20.4.2021		
42 h / 44 €
Tuohela, Tanolantie 53, Kyröskoski
Markku Virtanen
Kurssilla entisöidään ja kunnostetaan vanhoja ja uudempia huonekaluja, kuten kaappeja, hyllyjä, pöytiä,
tuoleja, arkkuja ym. perinteisiä työtapoja ja materiaaleja
käyttäen. Opetellaan öljy- ja temperamaalien valmistus
ja käyttö sekä shell- ja selluloosalakkaus ja petsien käyttö. Tarvittaessa pintakäsittelyssä voidaan käyttää myös
ootrausta ja marmorointia sekä koristemaalausta.

Verhoilukursseilla verhoillaan huonekaluja perinteisin
menetelmin ja materiaalein. Mahdollista verhoilla myös
nykyhuonekaluja, toimistotuoleja, moottoripyörän satuloita ym. Verhoilu on aikaa vievää, joten jos ei ole verhoillut
aikaisemmin mitään, kannattaa harrastus alkaa pienistä
töistä (esim. yksittäinen tuoli, keinu tms.). Verhoilutarvikkeita ja kankaita ostettavissa opettajalta. Tarvittaessa
myös verhoilutyökalujen osto mahdollista.
110487 HUONEKALUJEN VERHOILU
To 13.30–16.30
24.9.–3.12.2020		
40 h / 49 €
7.1.–22.4.2021		
56 h / 49 €
Tuohela, Tanolantie 53, Kyröskoski
Elsi Karhumaa
110488 HUONEKALUJEN VERHOILU
To 17.30–20.30
24.9.–3.12.2020		
40 h / 49 €
7.1.–22.4.2021		
56 h / 49 €
Tuohela, Tanolantie 53, Kyröskoski
Elsi Karhumaa
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KUDONTA
Kudontaryhmissä opiskellaan kudonnan perusasioita välineistä, niisinnöistä sekä sidoksista alkaen ja kerrataan
loimen rakentaminen. Kun perusasiat ovat hallinnassa,
suunnitellaan ja kudotaan tekstiileitä, liinoja, mattoja, seinävaatteita, poppanoita, shaaleja ym. ryhmän toiveiden
mukaan. Käytetään myös kierrätysmateriaaleja.
Kurssilaisilta edellytetään kurssilla ja kurssipäivien välillä
osallistumista loimien rakentamiseen; niisintään, kaiteeseen pistelyyn, alkusolmujen tekoon ja sidontaan sekä
töiden kutomiseen omalla vuorolla.
Koskilinnassa pääse tutustumaan vetonappula- eli
damastikangaspuihin ja Pikkusillassa vetonyöri- eli
harnesk-kangaspuihin sekä opettelemaan suunnittelua
käyttäen kudonnan tietokoneohjelmia
Kudonta sopii harrastuksena myös vuorotyöläisille; kunkin viikon aamu- tai iltaryhmän voi valita työvuoron mukaan. Kaikkiin ryhmiin myös UUDET OPISKELIJAT TERVETULOA niin kudonnan taitajat kuin vasta aloittelijat!
110436 KUDONTA, KAIKKEA KIVAA KANGASPUILLA
Ma 10.00–12.15
21.9.–30.11.2020		
30 h / 45 €
11.1.–10.5.2021		
48 h / 45 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Elise Turppa
110437 KUDONTA, KAIKKEA KIVAA KANGASPUILLA
Ma 18.00–20.15
21.9.–30.11.2020		
30 h / 45 €
11.1.–10.5.2021		
48 h / 45 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Elise Turppa
110438 KUDONTA, KAIKKEA KIVAA KANGASPUILLA
Ti 18.00–20.15
22.9.–1.12.2020		
30 h / 45 €
12.1.–4.5.2021		
48 h / 45 €
Koskilinna, Koskili nnankuja 3
Elise Turppa
110439 KUDONTA JA KIRJONTA
To 9.30–11.45
24.9.–3.12.2020		
30 h / 45 €
7.1.–13.5.2021		
48 h / 45 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Elise Turppa
Kirjonnassa tutustutaan esim. peitto-, hardanger-, valko-,
leike- ym. kirjontaan. Tällä kurssilla voi opiskella sekä
kudontaa että kirjontaa tai vain jompaakumpaa.
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HUOM.!
Pikkusillassa on yhdet mattokangaspuut myös vuokrattavissa hintaan
10 €/päivä. Tiedustelut opiston toimisto
050 502 3734.

OMPELU JA NYPLÄYS
110416 OMPELUA, KÄSITÖITÄ JA KANSALLISPUKUJA
Ma 15.00–17.15
21.9.–30.11.2020		
30 h / 44 €
11.1.–26.4.2021		
42 h / 44 €
Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 13
Elise Turppa
Ideoidaan yhdessä, tuunataan ja ommellaan vaatteita
arkeen ja juhlaan kurssilaisten omien tarpeiden mukaan.
Henkilökohtaisessa ohjauksessa syntyy lähes mitä vain
erilaisilla käsityötekniikoilla: uusia tai korjattuja kansallispukuja, kirjottuja peittoja, liinoja tms., sukkia, huiveja
tai (valo)ryijyjä. Mukavassa, idearikkaassa seurassa ja
hyvillä ohjeilla ompelukoneen ja saumurinkin salat aukeavat! Aiempaa käsityökokemusta ei tarvita.
110417 KÄSITYÖKAHVILA
Ke 17.30–20.30
23.9.–28.10.2020
20 h / 41 €
Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 13
Elise Turppa
Kahvilassa saa opastusta moniin eri käsityötekniikoihin mm. makramé, ompelu, kirjonta, virkkaus ja neulominen,
erilaisten ohjeiden salojen tulkintaan tai vaikkapa islantilaisten neuleiden tekemiseen. Ompelukone, saumuri
ja myös tasosaumuri ovat opiskelijoiden käytössä. Myös
töiden korjaaminen ja tuunaus mahdollista. Tiedustelut
opettajalta p. 050 560 6370. Kurssimaksu sisältää kahvit.
110450 NYPLÄYSTÄ, VIRKKAUSTA SEKÄ MUITA
LANKATÖITÄ
To 18.00–20.15
24.9.–3.12.2020		
30 h / 44 €
7.1.–22.4.2021		
42 h / 44 €
Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 13
Elise Turppa
Kurssi sopii sekä aloitteleville että kokeneille käsityöntekijöille. Vasta-alkajat oppivat tarvitsemansa nypläyksen,
virkkauksen tai pitsineulonnan peruslyönnit ja -silmukat.
Kokeneemmat tekijät perehtyvät vaativampiin malleihin ja
tekniikoihin. Yhdessä ideoidaan uusia malleja. Nypläyksessä kokeillaan erilaisia materiaaleja esim. metalli- ja
hopealangasta nyplätään koruja. Virkkauksessa edetään
kiinteistä silmukoista pylväisiin ja virkataan vaikkapa pipo
tai pusero.
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SYYSLUKUKAUDEN LYHYTKURSSIT
110424 KAUNIIT KEHYSKUKKAROT JA LAUKUT
Pe 17.00–20.45, la 10.00–15.15
11.–12.9.2020		
12 h / 30 €
Monitoimikeskus Silta, t ekstiilityö 1049, Kyrönsarventie
16
Tiina Karttunen
Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2020 klo 12
Kurssilla kaavoitetaan ja ommellaan kehyskukkaroita ja
laukkuja, joiden suuhun kiinnitetään metallinen nipsukehys. Omista kankaista saa sellaisen pussukan kuin haluaa ja sen koon ja mallin voi suunnitella itse. Osallistujille lähetetään ennen kurssin alkua tarkempi tarvikelista.
Opettajalta voi lunastaa kehyksiä ja tekstiililiimaa.
110478 RUMMUN RAKENNUSKURSSI
La 10.00–15.00, su 10.00–18.00
12.–20.9.2020		
24 h / 41 €
Tuohela, Tanolantie 53, Kyröskoski
Tuovi Sulonen-Karhu
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2020 klo 12
Kurssilla valmistetaan poronnahasta oma rumpu, josta
voi käyttää nimitystä kannus tai shamaanirumpu.
12.9. klo 10–15.00 Kehäräveen taivutus.
19.9. klo 10.00–15.00 Kehäräveen tapitus, viimeistely ja
rummun nahan liotus.
20.9. klo 10.00–18.00 Nahan leikkaus ja pingotus kehäräveelle.
Opettajalle kurssilla maksettavat materiaalit maksavat
noin 80 €. Niistä tehdään yhteistilaus. Tiedustelut Tuovi
Sulonen-Karhu puh. 045 891 0970 tai sähköposti tuovikatariina@gmail.com
110475 LUSIKKAKORUT
Pe 17.30–19.45, la 10.00–15.00
22.9.–17.10.2020		
18 h / 35 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Elisa Niemi
Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2020 klo 15
Lusikkakurssilla vanhat lusikat taipuvat kauniiksi koruiksi.
Aloittelijakin voi saada kurssilla aikaan useita koruja, niin
helppoa lusikkakorujen teko on. Vanhat palkintolusikat
ym. nyt koruiksi! Kurssille osallistujille lähetetään infoa
tarvikkeista ennen. Kurssi kokoontuu 25.9.,26.9.,16.10. ja
17.10.
110474 HEIJASTAVA KORU
To 18.00–20.15
8.10.2020		
3 h / 10 €
Monitoimikeskus Silta, tekstiilityö 1049, Kyrönsarventie 16
Sari Uusitalo
Ilmoittautuminen päättyy 31.9.2020 klo 12.
Heijastavia koruja tarvitaan syksyn pimeyteen! Ne tehdään heijastavasta kankaasta, nauhasta ja langasta,
joita yhdistellään niitä muihin materiaaleihin eri tekniikoin.
Kurssille mukaan sakset, viivotin, kynä, askartelualusta
pöydän suojaukseen. Ohjaajalta on mahdollisuus ostaa
tarvikkeita. Tiedustelut: sari.uusitalo@kolumbus.fi tai 050
593 6257.
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110402 JOULUKORTTEJA VAHAMAALAUKSELLA
Ti 17.00–21.00
27.10.2020		
5 h / 20 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Taina Nurmi
Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2020 klo 12
Vahamaalaus on vanha taidemuoto: Mehiläisvaha kuumennetaan ja sulaa vahaa käytetään maalina. Tekniikka
on helppo omaksua eikä tekijältä vaadita piirustus- tai
maalaustaitoja. Värien lämmitystyökaluina käytetään
esim. silitysrautaa ja kolvia. Tule kokeilemaan uutta tekniikkaa ja maalaamaan joulu- ja maisemakortteja! Materiaalimaksu 10 € sisältyy kurssimaksuun.

110471 VARMASTI AJOISSA - JOULU- JA
ONNITTELUKORTTIKURSSI
Ke 18.00–20.15
28.10.2020		
3 h / 10 €
Mahnalan
Ympäristökoulu,
Maisematie 761
Sari Uusitalo
Ilmoittautuminen
päättyy
20.10.2020 klo 15
Tällä kurssilla valmistetaan erilaisia kortteja käyttäen ohjaajan malleja, erilaisia tekniikoita, sabluunoita, stansseja ja leikkureita sekä kierrätysmateriaaleja. Kurssilaisilla
on mahdollisuus ostaa materiaaleja ohjaajalta tai käyttää
myös omia tarvikkeitaan. Kurssille mukaan sakset, liimaa, kynät, askartelualusta pöydän suojaksi. Tiedustelut: sari.uusitalo@kolumbus.fi tai 050-5936257.

110451 VIRKKAUSTA LYHENTEISTÄ ALKAEN
Ke 17.30–20.30
4.11.–2.12.2020		
20 h / 41 €
Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 13
Elise Turppa
Ilmoittautuminen päättyy 28.10.2020 klo 17
Opitaan virkkauksen perusteet ketju-, piilo- ja kiinteät
silmukat, erilaiset pylväät sekä virkkausmalleissa käyttävät lyhenteet. Opitaan lukemaan ohjeita. Virkataan joko
erilaisia neliöitä esim. isoäidinneliöitä tai oman toiveen
mukaan. Mukaan lankoja ja virkkuukoukkuja. Mahdollista
opetella myös tunisialaista virkkausta kaksipäisellä virkkuukoukulla. Tiedustelut opettajalta p. 050 560 6370.
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110423 JOULUHELMET
Pe 17.00–21.00, la–su 10.00–15.00
6.–8.11.2020		
17 h / 35 €
Monitoimikeskus Silta, tekstiilityö 1049, Kyrönsarventie
16
Tiina Karttunen
Ilmoittautuminen päättyy 30.10.2020 klo 12
Tehdään lasihelmistä kauniita koruja ja koristeita omien
toiveiden ja tarpeiden mukaan. Voit tehdä tähtiä, enkeleitä tai pieniä himmeleitä. Voit myös suunnitella korusi ja
lahjasi juuri oikeanlaisena ja värisenä! Tutustutaan erilaisiin helmiin, helmitöiden materiaaleihin ja työvälineisiin.
Viikonlopun aikana opitaan muutama erilainen helmityötekniikka. Kurssi sopii myös lapsille ja aikuisille yhdessä.
Mukaan muistiinpanovälineet, sakset ja helmiä (jos on).
Opettajalta voi lunastaa tarvittavia materiaaleja ja lainata
työvälineitä.

110472 VANHOJEN KIRJOJEN TUUNAUSTA- KIERRÄTYSASKARTELUA
Ti 17.30–20.30
17.11.2020		
4 h / 10 €
Monitoimikeskus Silta, tekstiilityö 1049, Kyrönsarventie
16
Sari Uusitalo
Ilmoittautuminen päättyy 10.11.2020 klo 12
Nyt hyödynnetään vanhoja kirjoja erilaisten koristeiden
materiaalina. Ohjaajan mallien mukaan tehdään mm.
enkeleitä, kransseja, kukkia, kortteja taitellen, maalaten,
sabluunoilla ja stansseilla kuvioiden. Kurssille mukaan
omat kierrätyskirjat, sakset, viivotin, kynä, liimaa, askartelualusta pöydän suojaksi. Kurssilaisilla on myös mahdollisuus ostaa täydentäviä materiaaleja ohjaajalta. Tiedustelut: sari.uusitalo@kolumbus.fi tai p. 050 593 6257.

110473 ASKARTELUA KANANMUNAKENNOISTA
To 17.30–20.30
19.11.2020
4h / 10 €
Monitoimikeskus Silta, tekstiilityö 1049, Kyrönsarventie
16
Sari Uusitalo
Ilmoittautuminen päättyy 12.11.2020 klo 15
Nyt keräämään kaiken kokoisia ja värisiä kananmunakennoja! Niistä valmistetaan kotiin erilaisia sisustustuotteita ja koristeita. Kurssille mukaan omat kananmunakennot, sakset, kynä, liimaa, kuumaliimapistooli (jos on),
askartelualusta ja kurssilaisilla on myös mahdollisuus
ostaa täydentäviä materiaaleja ohjaajalta. Tiedustelut:
sari.uusitalo@kolumbus.fi tai p. 050 593 6257.
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110403 VÄRIKKÄITÄ EMALIKORUJA
Su 10.00–16.00
13.12.2020		
8 h / 20 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Taina Nurmi
Ilmoittautuminen päättyy 4.12.2020 klo 12
Kurssilla lasitetaan emaliväreillä valmiita erimuotoisia
kuparipohjia ja poltetaan ne polttouunissa. Emaloiduista kappaleista voi myös koota koruja. Nauhaa ja muita
tarvikkeita voi ostaa opettajalta. Materiaalimaksu käytön
mukaan. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.

KEVÄTLUKUKAUDEN LYHYTKURSSIT
110425 TILKKUTYÖT
Ma 17.00–20.45
11.1.–22.2.2021		
35 h / 57 €
Monitoimikeskus Silta, tekstiilityö 1049, Kyrönsarventie
16
Tiina Karttunen
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2021 klo 12
Ommellaan tilkkutöitä oppilaiden toiveiden mukaan,
esim. tyyny, kassi, seinävaate, pöytäliina, peitto tai tehdään valmiiksi kesken jäänyt tilkkutyö. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo ennen tilkkutöitä tehneille. Mukaan tarvitaan
pestyjä puuvillakankaita ja ompelutarvikkeet.
110460 HUOVUTUSTA MONELLA TAPAA
Pe 17.30–20.30, la–su 10.00–15.00
22.–24.1.2021		
16 h / 35 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Elise Turppa
Ilmoittautuminen päättyy 15.1.2021 klo 12
Huovutuksessa käsitellään villaa eri tekniikoin, mm.
lämpimällä vedellä ja saippualla tai neulalla. Kurssilla
värikkäistä suomenlampaan villoista huovutetaan tasotöitä, hattuja, huiveja, tossuja, kintaita, liivejä, laukkuja,
mattoja sekä seinävaatteita tai vaikkapa kolmiulotteisia
koristeita. Mahdollisuus kokeilla myös neula- ja vapaalanka- sekä nunohuovutusta eli ohuelle kankaalle huovutusta. Materiaaleja voi ostaa opettajalta.
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110440 TUFTAUS - NUKKAPINTAA NOPEASTI
La 11.00 –16.00
13.2.–27.3.2021 24 h / 41 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Maria Gummerus-Aho
Ilmoittautuminen päättyy 24.1.2021 klo 12
Tuftauksessa kehikkoon pingotetulle harvahkolle pohjakankaalle tehdään joko ryijymäistä tai lenkkinukkapintaa
erityisellä tuftaustyökalulla. Kurssilla luodaan omien
suunnitelmien pohjalta nukkatekstiileitä esim. seinälle,
tyynyksi ja laukuksi. Tutuiksi tulevat niin tuftauksen perusteet muunnelmineen kuin pikatekniikatkin. Työt ovat
aika nopeatekoisia. Miltei kaikki langat soveltuvat tähän
vanhaan tekniikkaan - pienetkin nyssäkät voi hyödyntää.
Opettaja tuo tarvittavat erityistyövälineet. Ilmoittautuneille lähetetään lisäinfoa ennen kurssin alkua. Ryhmä
kokoontuu 13.2., 20.2., 13.3. ja 27.3.

110452 MAKRAMÈ-SOLMEILUA
Ke 17.30–20.30
10.3.–14.4.2021 24 h / 41 €
Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 13
Elise Turppa
Ilmoittautuminen päättyy 26.2.2021 klo 12
Makramé on helppoa ja näyttävää solmeilua. Solmeilemalla saadaan aikaan koristeellisia nyörejä tai pintoja,
amppeleita, varjostimia, seinävaatteita ja muita koristeita. Opetellaan makramén solmuja taso-, kaksoistaso-,
kylkiluu- eli kohosolmut ja josefiina. Käytetään erilaisia
nauhamaisia materiaaleja kuten puuvilla- tai helmi-lankaa, narua tai nyöriä. Työssä koristeina voi käyttää
esim. helmiä. Sopii vasta-alkajankin käsityöksi! Tiedustelut opettajalta p. 050 560 6370.

LIIKUNTA
LIIKUNTAVIIKKO 17.–23.8.2020
Liikuntaviikolla pääsee tutustumaan kansalaisopiston liikuntatarjontaan. Ryhmiin
on vapaa pääsy.
LIIKUNTAVIIKON OHJELMA
MAANANTAI 17.8.2020
Monitoimikeskus Silta

830101 SYVIEN LIHASTEN TREENI
Ma klo 16.00–17.00, op. Tuija Saarinen
830102 HIIT-JUMPPA
Ma klo 17.00–18.00, op. Tuija Saarinen
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Ammatti-instituutti Iisakki

830170 AAMUJOOGA VIIKON ALUKSI
Ma klo 8.00–9.00, op. Pasi Viitala

Mahnalan Ympäristökoulu

830171 Hathajooga
Ma klo 18.15–19.45, op. Mirja Remes

Koskilinna

110551 ITÄMAINEN TANSSI
Ma klo 17.45–19.15, op. Katja-Marika Mäkinen
830176 KEHONHUOLTO
Ma klo 19.30–20.30, op. Katja-Marika Mäkinen

KESKIVIIKKO 19.8.2020
Monitoimikeskus Silta

830104 TEHOMUOKKAUS
Ke klo 16.00–17.00, op. Tuija Saarinen
830105 MIESTEN JUMPPA JA LENTOPALLO
Ke klo 17.05–18.50, op. Tuija Saarinen

TORSTAI 20.8.2020
Kosken Syke

830187 VIRKISTYSJUMPPAA PÄÄLLE JA KEHOLLE
To klo 10.45–11.30, op. Katja-Marika Mäkinen
830188 LIIKKEELLINEN AIVOJUMPPA
To klo 10.45–11.45, op. Katja-Marika Mäkinen

Isomuotian tila

830172 PÄIVÄJOOGA
To klo 13.00–14.30, op. Pasi Viitala

Monitoimikeskus Silta

110562 LAVATANSSIN PERUSTASO
To klo 17.30–18.30, op. Ari Vaskelainen
110563 LAVATANSSI KESKITASO
to klo 18.30 - 19.30, op. Ari Vaskelainen
110564 ROCK & SWING KESKITASO
To klo 19.30–21.00, op. Ari Vaskelainen

Ammatti-instituutti Iisakki

830173 HATHAJOOGA
To klo 18.00–19.30, op. Pasi Viitala
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HIKIJUMPPA
Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen alkaa
liikuntaviikon päätyttyä ma 24.8.2020
klo 17 ja päättyy to 14.9.2020 klo 10.
830101 SYVIEN LIHASTEN TREENI
Ma 16.00–17.00
21.9.–30.11.2020		
13 h / 33 €
11.1.– 3.5.2021		
20 h / 33 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Tuija Saarinen
Tunnin aluksi lämmitellään lihakset rauhallisella tempolla, minkä jälkeen keskitytään pilatestyyppisiin lihaskuntoliikkeisiin, jotka vahvistavat keskivartalon lihaksia
ja edistävät hyvää ryhtiä ja kehotietoisuutta. Lopuksi
venytellään tehokkaasti. Kurssi sopii kaikenikäisille ja
-kokoisille kunnonkohottajille.
830102 HIIT-JUMPPA
Ma 17.00–18.00
21.9.–30.11.2020		
13 h / 33 €
11.1.– 3.5.2021		
20 h / 33 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Tuija Saarinen
Kurssilla on alkulämmittelyä noin 10 minuutin ajan. Sen
jälkeen tehdään kolme eri mittaista harjoitekierrosta,
jotka sisältävät vuorotellen sekä lihaskuntoa kehittävää,
että aerobista treeniä. Sopii kaikille hyvän kunnon haluaville.
830104 TEHOMUOKKAUS
Ke 16.00–17.00
23.9.–2.12.2020		
13 h / 33 €
13.1.–28.4.2021		
20 h / 33 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Tuija Saarinen
Aluksi lämmitellään lihakset. Ei hankalia liikesarjoja. Sen
jälkeen käydään eri lihasryhmät tehokkaasti läpi. Lopuksi
venyttelyt. Hyvä tehokas tunti, joka sopii kaikille.
830105 MIESTEN JUMPPA JA LENTOPALLO
Ke 17.05–18.50
23.9.–2.12.2020		
13 h / 33 €
13.1.–28.4.2021		
20 h / 33 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Tuija Saarinen
Miesten jumpassa kohennetaan kuntoa helpoilla askelluksilla ja lihaskuntoharjoitteilla. Tunti päättyy tehokkaaseen venyttelyyn. Toisella puoliajalla on mahdollista
palloilla. Kurssi sopii kaikenikäisille miehille. Myös vain
palloiluun osallistuvat maksavat kurssimaksun.
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LEMPEÄÄ LIIKUNTAA
JOOGA

830170 AAMUJOOGA VIIKON ALUKSI
Ma 8.00–9.00
21.9.–30.11.2020		
13 h / 33 €
11.1.–26.4.2021		
19 h / 33 €
Ammatti-instituutti Iisakki, Taitokuja 3
Pasi Viitala
Iisakin aamujoogassa aloitetaan uusi viikko lempein
liikkein. Tavoitteena on keskitetysti suoritetut Hathajooga-harjoitukset, jotka kohentavat kuntoa venytysten, rentoutuksen ja luonnollisen hengityksen avulla. Kurssi sopii
kaikille ja kaikenikäisille aamuvirkuille naisille ja miehille.
Mukaan voi hyvin tulla, vaikkei olisikaan aiemmin joogannut. Mukaan väljät vaatteet ja jumppa-alusta.
830171 HATHAJOOGA MAHNALAN KOULULLA
Ma 18.15–19.45
21.9.–30.11.2020		
20 h / 39 €
11.1.–26.4.2021		
28 h / 39 €
Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 761
Mirja Remes
Tunnit sisältävät lempeitä ja vahvistavia joogaharjoituksia, jotka lisäävät kehon joustavuutta ja hyvinvointia.
Lisäksi jooga antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen
rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Ryhmä sopii myös
aloittajille. Oma matto mukaan.
830172 PÄIVÄJOOGA
To 13.00–14.30
24.9.–3.12.2020		
20 h / 39 €
7.1.–22.4.2021		
28 h / 39 €
Isomuotian tila, Vesajärventie 1921
Pasi Viitala

Vesajärven päiväjoogaryhmässä jatketaan joogan perusteisiin tutustumista. Tavoitteena on keskitetysti suoritetut
hathajooga-harjoitukset, jotka kohentavat kuntoa venytysten, rentoutuksen ja luonnollisen hengityksen avulla.
Kurssi sopii kaikille ja kaikenikäisille naisille ja miehille,
joille päiväaika on sopiva. Ryhmään voi hyvin tulla, vaikkei olisikaan aiemmin joogannut. Mukaan väljät vaatteet
ja jumppa-alusta.
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830173 HATHAJOOGA IISAKISSA
To 18.00–19.30
24.9.–3.12.2020		
20 h / 39 €
7.1.–22.4.2021		
28 h / 39 €
Ammatti-instituutti Iisakki, Taitokuja 3
Pasi Viitala
Hathajooga on lempeä ja rauhallinen joogamuoto, joka
tasapainottaa sekä kehoa että mieltä. Harjoitukset tehdään oman hengityksen tahdissa ja ne venyttävät ja
vahvistavat lihaksia, auttavat pitämään nivelet joustavina
sekä edistävät verenkiertoa ja ruuansulatusta. Hathajooga sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta, myös
niille joilla on ongelmia selän tai nivelten kanssa. Tunnin
lopuksi on ohjattu loppurentoutus. Ota mukaan oma
joogamatto, joustavaa vaatetta sekä lämmintä ylle loppurentoutukseen.
830174 KYRÖSPOHJAN JOOGA
Ti 18.00–19.30
22.9.–3.12.2020		
20 h / 39 €
12.1.–20.4.2021		
28 h / 39 €
Frantsilan Hyvän Olon Keskus, Kyröspohjantie 320
Virpi Raipala-Cormier ja James Cormier
Rentouttava hathajooga. Rento vaatetus ja oma alusta
mukaan.

KEHONHUOLTO
830176 KEHONHUOLTO
Ma 19.30–20.30
21.9.–30.11.2020		
13 h / 30 €
11.1.–26.4.2021		
19 h / 30 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Katja-Marika Mäkinen
Keholle kokonaisvaltainen hyvä olo viikon aluksi! Rentouttavia, liikkuvuutta ja voimaa lisääviä liikkeitä ja liikesarjoja lattiatasossa. Mukana myös hyviä venytyksiä.
Mukaan hyvä alusta ja mukavat, lämpimät vaatteet. Tervetuloa rentoutumaan ja voimaan hyvin!

830187 LIIKKEELLINEN AIVOJUMPPA
To 10.45–11.45
24.9.–26.11.2020		
12 h / 33 €
14.1.–15.4.2021		
16 h / 33 €
Kosken Syke, Koulukatu 26
Katja-Marika Mäkinen
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Aivoille virkistystä ja kropalle liikettä! Helppojen ja tehokkaiden aivoja ja muistia aktivoivien liikkeiden avulla
lisätään kokonaisvaltaista aivoterveyttä. Sopii kaikenkuntoisille ja kaikenikäisille. Mukavat joustavat vaatteet ja
villasukat mukaan!

PILATES
Pilates on kehonhallintamenetelmä, jonka pääasiallisena
tavoitteena on kehittää optimaalista toiminnallista ryhtiä
vahvistamalla vartalon keskialuetta, opettamalla oikeaoppisia liikeratoja ja syventämällä hengitystä. Harjoittelu
kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta, kehonhallintaa
sekä kehotietoisuutta. PhysioPilates on pilatesharjoittelua, johon on yhdistetty fysioterapeuttinen osaaminen.
Ohjaajana toimii pitkän Pilates-koulutuksen käynyt fysioterapeutti. Osallistujilla on mahdollista saada yksilöllistä
ohjausta tuki- ja liikuntaelinvaivat huomioiden. Sopii kaikille, ei edellytä aiempaa kokemusta pilateksesta. Joustava vaatetus ja jumppa-alusta mukaan, kenkiä ei tarvita.
830178 PHYSIOPILATES
Su 17.00–18.00
27.9.–13.12.2020		
13 h / 50 €
10.1.–18.4.2021		
17 h / 54 €
Yhteiskoulu, tanssisali D044, Ristamäentie 13
Virpi Peltomaa
830179 PHYSIOPILATES LAVAJÄRVELLÄ
Su 18.30–19.30
27.9.–13.12.2020		
13 h / 50 €
10.1.–18.4.2021		
17 h / 54 €
Päivölä, Komintie 215, Lavajärvi
Virpi Peltomaa
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TANSSIT
Tanssiryhmiin ilmoittautuminen alkaa
liikuntaviikon päätyttyä ma 24.8.2020
klo 17 ja päättyy ma 14.9.2020 klo 10,
ellei kurssin kohdalla toisin mainita.
ESITTÄVÄ TANSSI
110551 ITÄMAINEN TANSSI
Ma 17.45–19.15
21.9.–30.11.2020		
20 h / 38 €
11.1.–26.4.2021		
28 h / 38 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Katja-Marika Mäkinen
Rauhallinen itämaisen tanssin kurssi. Tanssitaan itämaista tanssia perusliikkeillä ja tehdään helppo koreografia vuoden aikana. Sopii aloittelijoille tai muuten rauhallisesta etenemisestä pitäville. Tunti ei sisällä hyppyjä
mutta kroppa saa hyvin liikettä ja notkeutta. Oma alusta
mukaan.

PARITANSSIT
SYKSYN PARITANSSIKURSSIT
Kursseilla ei tarvita omaa paria, sillä tansseja harjoitellaan paljon yksin. Ryhmässä toimitaan kokoontumishetkellä voimassa olevien viranomaisohjeiden mukaan
mm. parinvaihdon, turvavälien ym. kanssa. Ethän tule
sairaana tunnille.
110562 LAVATANSSI PERUSTASO
To 17.30–18.30
24.9.–3.12.2020		
13 h / 35 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Sisältää: valssi, humppa, foksi, jenkka ja tango.
Et tarvitse aiempaa tanssikokemusta. Sopii myös jo lajeja tanssineille kertaukseksi.
110563 LAVATANSSI KESKITASO
To 18.30–19.30
24.9.–3.12.2020		
13 h / 35 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Ryhmä suunnattu vähintään 2 lukukautta perustanssikurssia käyneille ja omaan tanssiin lisämausteita hakeville, kokeilunhaluisille tai muuten tanssiliikunnan iloista
nauttiville tanssijoille.Tanssilajit kulkevat osittain perustanssikurssin kanssa rinnakkain.
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110564 ROCK & SWING KESKITASO
To 19.30–21.00
24.9.–3.12.2020		
20 h / 41 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Ryhmä suunnattu uusia haasteita hakeville alkeet käyneille. Tanssilajeina bugg, fusku ja jive. Kurssi on suunnattu rock´n & swing -tanssiliikunnan iloista nauttiville
tanssijoille.

KEVÄÄN PARITANSSIKURSSIT
110565 LAVATANSSI PERUSTASO
To 17.30–18.30
14.1.–22.4.2021		
19 h / 35 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2021 klo 12
Perustansseja ja lavalattareita ja neljä viikkoa fuskun
alkeita sisältävä kurssi sopii jo hieman perustanssien
perusteita osaaville. Alkeita kerrataan, jos ovat päässeet
unohtumaan. Kurssilla parannetaan tanssien perustaitoja sekä opetellaan uusia kuvioita. Omaa paria ei tarvita,
ryhmässä kiertävä parinvaihto.
110566 LAVATANSSI KESKITASO
To 18.30–19.30
14.1.–22.4.2021		
19 h / 35 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2021 klo 12
Ryhmä on suunnattu vähintään 2 lukukautta lavatanssin
peruskursseja käyneille omaan tanssiin lisämausteita
hakeville, kokeilunhaluisille tai muuten tanssiliikunnan
iloista nauttiville tanssijoille. Tanssilajit osittain samat
kuin peruskurssilla.
110567 ROCK & SWING-TANSSIEN KESKITASO
(JATKO)
To 19.30–21.00
14.1.–22.4.2021		
28 h / 45 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2021 klo 12
Sisältö: Jive 4 vko, fusku 4 vko, bugg 4 vko + extrat
Ryhmä suunnattu uusia haasteita hakeville alkeet
osaaville. Rock´n´swing -tanssiliikunnan iloista nauttiville
tanssijoille. Ryhmässä vaihdetaan paria eli omaa paria
ei tarvita.
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TERVEYS
Terveyskursseille ilmoittautuminen alkaa ma 24.8.2020 klo 17 ja päättyy kurssin kohdalla ilmoitettuna aikana.

610101 ENSIAPU 1 -KURSSI
La 9.00–15.30
10.–24.10.2020		
16 h / 50 €
Kyrölä, Laivatie 3
Virpi Harjula
Ilmoittautuminen päättyy 2.10.2020 klo 12
Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa,
hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annettava ensiapu,
peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron
häiriötila (sokki), haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat sekä myrkytykset. Ensiapukurssin
EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta. Todistus
sisältyy kurssin hintaan.

610102 ENSIAPU 2 -KURSSI
Ma 17.30–20.30, to 17.30–20.30
11.–21.1.2021		
16 h / 50 €
Kyrölä, Laivatie 3
Virpi Harjula
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2021 klo 12
Tavoitteena on, että kurssin suorittanut osaa aloittaa
ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja
onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä
tapaturmia.
EA2 -kurssille voi osallistua, kun EA1 -kurssin todistus
on voimassa. EA2 -kurssin todistus sisältyy kurssin hintaan.
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MUSIIKKI
Musiikkiryhmiin ilmoittautuminen alkaa ma 24.8.2020 klo 17 ja päättyy ma
14.9.2020 klo 10, ellei kurssin kohdalla
toisin mainita.
110111 PINSIÖN MIESKUORO
Ma 18.30–20.00
21.9.–30.11.2020		
20 h / 39 €
7.1.– 3.5.2021		
30 h / 39 €
Sasin päiväkoti, Sasintie 81
Vesa Rantamäki

Pinsiön mieskuoro on vireä ja virkeä, taiteellisesti ja
teknisesti kehittynyt ja kehittyvä noin 20-jäseninen mieskuoro, joka kokoaa joukkoonsa mielellään myös uusia
laulajia usean kunnan alueelta. Opetusohjelmassa mieskuorolaulujen harjoittelua, äänenmuodostusta, esiintymisiä ym. Uudet laulajat toivotetaan aina tervetulleiksi!
110121 ÄÄNESTÄ ON MONEKSI, KURSSI
AIKUISILLE
Ke 18.15–19.15
23.9.–2.12.2020		
13 h / 33 €
13.1.–28.4.2021		
20 h / 33 €
Monitoimikeskus Silta, luokka 1037, Kyrönsarventie 16
Päivikki Helinheimo
Miten käyttäisin ääntäni rohkeasti? Tutustutaan erilaisiin
äänenkäytön tapoihin ja edetään mutinasta kuiskauksien kautta huutoon ja lauluun. Testataan miten yhdessä
toimivat kuiskaus ja laulu tai mutina ja hyminä. Haetaan
myös rohkeutta oman äänen monipuoliseen käyttöön.

HÄMEENKYRÖN NUORISOPUHALLINORKESTERI PUHALLICA

Hämeenkyrön nuorisopuhallinorkesteri Puhallican orkesterit B ja C aloittavat harjoituskautensa ke 26.8.2020.
Näihin orkestereihin otetaan uusia soittajia, joilla on jo
soittokokemusta. Uusi alkeisorkesteri käynnistyy syksyllä
2021.
Orkesteriharjoitusten lisäksi soittajat saavat soitinopetusta pienryhmissä. Pirkanmaan musiikkiopiston antaman
opetuksen hinta on 200 € lukukaudelta (á 15 min./14
viikkoa) Osa soittajista on Pirkanmaan musiikkiopiston
varsinaisia opiskelijoita ja maksavat tällöin normaalin
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lukukausimaksun. Omaa soitinta ei alkuvaiheessa tarvita,
vaan soittimen saa vuokrata musiikkiopistolta tai Puhallicalta. Soitinvuokra on 100 €/lukuvuosi. Orkesterisoitto on
ilmaista. Orkestereiden ohjelmaan kuuluu viikkoharjoitusten lisäksi myös esiintymisiä ja mahdollisesti leirejä.

110126 PUHALLICA B
Ke 18.00–19.30
26.8.–2.12.2020		
28 h
13.1.–12.5.2021		
34 h
Monitoimikeskus Silta, musiikkiluokka 1052, Kyrönsarventie 16
Marita Rantamäki
Tervetuloa mukaan kaikki vähintään 2 vuotta soittaneet
puhaltajat ja lyömäsoittajat!
110127 PUHALLICA C
Ke 17.00–18.00
26.8.-2.12.2020		
19 h
13.1.–12.5.2021		
23 h
Monitoimikeskus Silta, musiikkiluokka1052, Kyrönsarventie 16
Marita Rantamäki
Ryhmä on tarkoitettu vähintään lukuvuoden verran soittaneille puhaltajille ja lyömäsoittajille. Tervetuloa joukkoon!

SOITINOPETUS
110141 PIANONSOITTO
Ke 15.00–18.00
2.9.–16.12.2020		
215 €
13.1.–28.4.2021		
215 €
Monitoimikeskus Silta, luokka 1037, Kyrönsarventie 16
Päivikki Helinheimo
Pianonsoiton sisältö painottuu opiskelijan valinnan mukaan klassisen ja kevyen musiikin tai vapaan säestyksen
opiskeluun. Tunneilla vahvistetaan soittotekniikkaa ja
nuotinlukutaitoa. Vapaan säestyksen opinnoissa opetellaan säestämään erilaisilla tavoilla sointumerkeistä.
Opinnot edellyttävät säännöllistä kotiharjoittelua! Syyslukukaudella 15 ja kevätlukukaudella 15 30 min. mittaista
oppituntia. Opetuspäivä tulee olemaan todennäköisesti
keskiviikko.
110142 PIANONSOITTO, AIKUISET, PARIOPETUS
To 15.00–18.00
3.9.–17.12.2020		
215 €
14.1.–6.5.2021		
215 €
Monitoimikeskus Silta, luokka 1037, Kyrönsarventie 16
Päivikki Helinheimo
Pianonsoiton sisältö painottuu opiskelijan valinnan mukaan klassisen ja kevyen musiikin tai vapaan säestyksen
opiskeluun. Tunneilla vahvistetaan soittotekniikkaa ja
nuotinlukutaitoa. Vapaan säestyksen opinnoissa opetellaan säestämään erilaisilla tavoilla sointumerkeistä.
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Opinnot edellyttävät säännöllistä kotiharjoittelua! Pianonsoiton oheen voidaan ottaa mukaan myös esim.
kitaran- ja bassonsoiton alkeita oppilaiden kiinnostuksen
mukaan. Syyslukukaudella 15 ja kevätlukukaudella 15
45 min. mittaista oppituntia. Opetuspäivä tulee olemaan
todennäköisesti torstai.
110143 PIANONSOITTO, MAHNALA
Ti 15.00–18.00
1.9.–15.12.2020		
215 €
12.1.–27.4.2021		
215 €
Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 761
Päivikki Helinheimo
Pianonsoiton sisältö painottuu opiskelijan valinnan mukaan klassisen ja kevyen musiikin tai vapaan säestyksen
opiskeluun. Tunneilla vahvistetaan soittotekniikkaa ja
nuotinlukutaitoa. Vapaan säestyksen opinnoissa opetellaan säestämään erilaisilla tavoilla sointumerkeistä.
Opinnot edellyttävät säännöllistä kotiharjoittelua! Syyslukukaudella 15 ja kevätlukukaudella 15 30 min. mittaista
oppituntia. Opetuspäivä tulee olemaan todennäköisesti
tiistai.

110144 AKUSTISEN/SÄHKÖKITARAN SOITTO/BASSONSOITTO
Ti 15.00–19.00
8.9.–8.12.2020		
200 €
12.1.–20.4.2021		
200 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Olli Perttula
Kurssilla perehdytään opiskelijan valinnan mukaan akustisen kitaran/sähkökitaran tai bassonsoittoon. Yksilöopetuksena toteutettava kurssi sopii sekä vasta-alkajille että
kokeneemmille soittajille. Perusasioista edetään opiskelijan tason mukaisesti aina improvisaatioon saakka.
Edistyminen ja osallistuminen edellyttävät säännöllistä
kotiharjoittelua. Syyslukukaudella 13 30 min. mittaista
oppituntia ja kevätlukukaudella 14 opetuskertaa.

110145 UKULELEN SOITTO - ETÄOPETUKSENA
To 14.00–17.30
10.9.–3.12.2020		
200 €
7.1.–22.4.2021		
200 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Olli Perttula
Kurssilla perehdytään ukulelen soiton perusasioihin ja
edetään opiskelijan edistymisen mukaisesti. Edistyminen
edellyttää säännöllistä kotiharjoittelua. Syyslukukaudella
12 30 min. mittaista oppituntia/opiskelija ja kevätlukukaudella 14 opetuskertaa etäopetuksena.
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DEMOPAJA

110191 BIISIDEMOPAJA NUORILLE
Ma 18.30–19.30
21.9.–12.10.2020		
6 h / ei kurssimaksua
Oikopolku 3, 39200 Kyröskoski
Jussi Markkola
Pajassa käydään askel askeleelta läpi kaikki mitä tarvitset omien biisidemojen tekemiseen: laitteet ja ohjelmistot
(PC), äänitystavat ja editointi sekä miksaaminen. Pajaan
ei ole kurssimaksua, mutta siihen tulee ilmoittautua ennakkoon.

KOTITALOUS
Ruokakursseille ilmoittautuminen alkaa
ma 24.8.2020 klo 17 ja päättyy kurssin
kohdalla ilmoitettuna aikana.
Tervetuloa viettämään ranskalaishenkistä päivää, joka
alkaa klo 10 ranskalaisella aamiaisella (maitokahvia,
patonkia ja voisarvia). Päivän aikana valmistetaan
ranskalainen ateria (alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka).
Ruokaillaan, keskustellaan 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. Erityisruokavaliot otetaan huomioon.

810240 RANSKALAINEN RUOKAKURSSI
La 10.00–18.00
13.3.2021		
10 h / 30 €
Yhteiskoulu, kotitalousluokka, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Ilmoittautuminen päättyy 26.2.2021 klo 12
810241 RANSKALAINEN RUOKAKURSSI
La 10.00–18.00
10.4.2021		
10 h / 30 h
Yhteiskoulu, kotitalousluokka, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Ilmoittautuminen päättyy 26.3.2021 klo 12
Tämä kurssi järjestetään yhteistyössä Hämeenkyrön
nuorisoseura ry:n kanssa.

42

810242 PURSOTUSKURSSI
Ma 17.45–20.00
5.10.2020 		
3 h / 10 €
Yhteiskoulu, kotitalousluokka, Ristamäentie 13
Riitta Åkerlind
Ilmoittautuminen päättyy 28.9.2020 klo 12
Kurssilla tutustutaan erilaisiin pursotusvälineisiin ja opetellaan pursotustekniikkaa. Lopuksi koristellaan kurssilla
kahvin kanssa syötävä täytekakku. Omat pursotusvälineet voi ottaa mukaan. Opettajalta voi ostaa kertakäyttöisen pursotuspussin.

PUUTARHA UUSIKS´!
Puutarhasuunnittelukurssille ilmoittautuminen alkaa ma 24.8.2020 klo 17 ja
päättyy ma 14.9.2020 klo 10.
710301 PUUTARHASUUNNITTELUA
Ke 18.00–21.00
23.–30.9.2020 		
8 h / 30 h
Monitoimikeskus Silta, tekstiilityö 1049, Kyrönsarventie
16
Sari Raina
Puutarhasuunnittelukurssilla käsitellään omakotitalon
ja rivitalon uuden pihan suunnittelua ja jäsentelyä sekä
kasvien ja rakenteiden valinnassa huomioitavia asioita.
Toisella kurssikerralla on mahdollisuus kysyä omaan
pihaan liittyvistä asioista.

SÄHKÖTEKNIIKKA JA
ELEKTRONIIKKA
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet kurssille ilmoittautuminen alkaa ma
24.8.2020 klo 17 ja päättyy ma 14.9.2020
klo 10.
410201 SÄHKÖTEKNIIKAN JA ELEKTRONIIKAN
PERUSTEET
To 18.00–20.30
24.9.–3.12.2020		
30 h / 53 €
Yhteiskoulu, teknisen työn tila, Ristamäentie 13
Juha-Pekka Niininen
Kurssilla käsitellään sähkötekniikan ja elektroniikan perusteita. Opiskelijat kokoavat jonkin itse hankkimansa
vapaavalintaisen työn esim. kouluelektroniikan rakennussarjoista. Ryhmän kiinnostuksen mukaan paino voi olla
sähkötekniikassa tai elektroniikassa. Kurssin kokonaispituus on 30 oppituntia, mutta kurssikertojen pituus vaihtelee johtuen kunkin kerran ohjelmasta.
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VALOKUVAUS
Valokuvauskursseille ilmoittautuminen
alkaa ma 24.8.2020 klo 17 ja päättyy
kurssin kohdalla ilmoitettuna aikana.

119820 VALOKUVAUKSEN PERUSTEET
La 14.00–17.00
31.10.–21.11.2020
12 h / 30 €
Monitoimikeskus Silta, sininen kirjastoluokka 1032,
Kyrönsarventie 16
Olli Perttula
Ilmoittautuminen päättyy 15.10.2020 klo 12
Peruskurssilla opetellaan käyttämään kameran perustoimintoja ja perehdytään valokuvailmaisuun. Ohjelma
sisältää opetusta ja ohjattuja harjoitustöitä. Välineenä
kurssille mieluiten pokkari tai järjestelmäkamera.

119821 VALOKUVAUKSEN PERUSTEIDEN JATKO
La 14.00–17.00
9.–30.1.2021		
16 h / 35 €
Monitoimikeskus Silta, sininen kirjastoluokka 1032, Kyrönsarventie 16
Olli Perttula
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2021 klo 12
Kurssilla perehdytään valokuvailmaisuun ja sen erilaisiin
keinoihin ja tyyleihin. Ohjelmassa opetusta ja ohjattuja
harjoitustöitä. Välineenä kurssille mieluiten pokkari tai
järjestelmäkamera.
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TAITEEN PERUSOPETUS
NÄYTTÄMÖTAITEET
Taiteen perusopetusta teatteritaiteessa annetaan kolmelle ikäryhmälle: 7–10 –vuotiaille, 11–12 –vuotiaille ja
13–16 -vuotiaille. Opetus sisältää teatteri- ja roolileikkejä
valmentavissa opintokokonaisuuksissa (7–10 v). Perusja teema- opinnoissa (11–12 v. ja 13–16 v.) tutustutaan
lähemmin teatterityön eri osa-alueisiin: näyttelijäntyöhön
ja puvustukseen, maskeeraukseen, lavastukseen, valoja äänitekniikkaan sekä dramaturgiaan ja ohjaukseen.
Kaikki teatteritaiteen perusopetuksen oppilaat pääsevät
ilmaislipuilla katsomaan muiden Hämeenkyrön kansalaisopiston teatteriryhmien esityksiä. He käyvät myös tutustumassa lukuvuoden aikana yhteen tamperelaiseen ammattilaisteatterin esitykseen yhdessä opettajan kanssa.
Lipun hinta täsmentyy, kun tutustumiskohde on valittu.
Vapaita oppilaspaikkoja on jokaisessa ikäryhmässä.
Niille ilmoittautuminen tapahtuu joko netin kautta tai
puhelimeitse ma 3.8.2020 klo 10 alkaen (https://www.
opistopalvelut.fi/hameenkyro tai puh. 050 502 3734).
Paikkoja voi tiedustella vielä opetuksen alettuakin.
Opettajana on Mira Card.

110226 LASTEN TEATTERI I (7 – 10 v.)
Ma 17.50–19.20
17.8.–7.12.2020		
32 h / 42 €
11.1.–17.5.2021		
34 h / 42 €
Yhteiskoulu, auditorio, Ristamäentie 13
Mira Card
Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2020 klo 12
Opetuksen tavoitteena on innostaa lapset leikin kautta
teatterin maailmaan. Tunneilla kehitetään mielikuvitusta
keksimällä omia tarinoita ja liikutaan, tehdään pantomiimia ja ilmaisutaidon harjoituksia. Kurssilla opetellaan
toimimaan ryhmässä. Keskeisinä asioina kurssilla tutustutaan ikäryhmälle sopiviin vuorovaikutustilanteisiin,
tunnetaitoihin, artikulaatioon ja ilmaisuun. Ihmetellään ja
tehdään teatteria yhdessä!

110227 LASTEN TEATTERI II (11 – 12 v.)
Ti 16.15–18.30
18.8.–8.12.2020		
48 h / 48 €
12.1.–11.5.2021		
51 h / 48 €
Yhteiskoulu, auditorio, Ristamäentie 13
Mira Card
Ilmoittautuminen päättyy 16.8.2020 klo 12
Teatteritaiteen opintojen tavoitteena on kehittää edelleen
ryhmätyötaitoja, kertoa omia tarinoita teatterin keinoin,
uppoutua roolityön tekemiseen. Tunneilla tehdään ilmaisutaidon harjoitteita, liikutaan, opetellaan äänenkäyttöä,
kirjoitetaan itse omia esitettäviä tekstejä. Pohditaan teat-
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teritaiteen eri osa-alueita ilmaisun ja näyttelemisen lisäksi. Miten toimin puvustajana, valo- ja äänisuunnittelijana
tai lavastajana? Harjoittelemme myös ohjaajan roolia,
palautteen antamista ja vastaanottamista.

110228 NUORTEN TEATTERI (13 V. – )
Ma 15.30–17.45
17.8.–7.12.2020		
48 h / 48 €
11.1.–17.5.2021		
51 h / 48 €
Yhteiskoulu, auditorio, Ristamäentie 13
Mira Card
Ilmoittautuminen päättyy 16.8.2020 klo 12
Kurssilla improvisoidaan, liikutaan, tulkitaan näytelmätekstejä, tehdään valaistuksia ja äänimaailmoja. Käytetään teatterin tarjoamaa maailmaa harjoittelemalla ikäryhmälle sopivalla tavalla vuorovaikutustaitoja, tunteiden
tunnistamista ja ilmaisua. Lukuvuoden aikana toteutetaan
yksi iso näytelmäprojekti, jossa voidaan käyttää teatteritaiteen oppilaiden omia tekstejä tai lähteä harjoittelemaan valmista näytelmää.

KUVATAITEET
Kuvataidekoulussa opitaan erilaisia kuvallisia valmiuksia
tutustumalla monipuolisesti eri tekniikoihin ja materiaaleihin. Tule mukaan piirtämään, maalaamaan, valokuvaamaan, muotoilemaan ja rakentelemaan. Syksyn teemana
on Yhdessä ympäristössä ja kevään Aikamatkalla.
Opetus alkaa leikinomaisesta tutustumisesta kuvataiteen
eri osa-alueisiin ja etenee kohti omatoimista kuvallista
ilmaisua.
Opetuskokonaisuuksittain edetään varhaisiän opinnoista
(n. 5–6 v.), perusopintoihin (n. 7–12 v.) ja teemaopintoihin (n. 13–16 v.). Kuvataidekoululaiset tutustuvat kerran
lukuvuoden aikana maksutta lähialueiden näyttelytarjontaan.
Kuvataidekoulu toimii osana taiteen perusopetusta ja
noudattaa taiteen perusopetuksesta annettuja säädöksiä.
Hämeenkyrön kuvataidekoulu kuuluu Suomen lasten ja
nuorten kuvataidekoulujen liittoon.
Opettajina toimivat tällä työkaudella Kristiina Heimonen
ja Outi Alho.
Vapaita opiskelupaikkoja on joissain ikäryhmissä.
Näille ilmoittautuminen tapahtuu joko internetin tai
puhelimen välityksellä 3.8.2020 klo 10 alkaen (https://
www.opistopalvelut.fi/hameenkyro) tai puh. 050 502
3734). Paikkoja voi tiedustella vielä opetuksen alettuakin.
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110315 LASTEN KUVATAIDE (5 V.)
To 18.45–19.30
20.8.–10.12.2020		
16 h / 51 €
7.1.–21.5.2021		
17 h / 51 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2020 klo 15
Materiaalimaksu 15 € + 15 € sisältyy kurssimaksuun.

110316 LASTEN KUVATAIDE (6 V. – 7 V.)
Ke 18.00–19.30
19.8.–9.12.2020		
32 h / 64 €
13.1.–12.5.2021		
34 h / 64 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Outi Alho
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2020 klo 15
Materiaalimaksu 15 € + 15 € sisältyy kurssimaksuun.

110317 LASTEN KUVATAIDE (8 V.)
Ma 18.00–19.30
17.8.–7.12.2020		
32 h / 64 €
11.1.–17.5.2021		
34 h / 64 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2020 klo 15
Materiaalimaksu 15 € + 15 € sisältyy kurssimaksuun.

110318 LASTEN KUVATAIDE (9 V. – 10 V.)
Ti 18.00–19.30
18.8.–8.12.2020		
32 h / 64 €
12.1.–11.5.2021		
34 h / 64 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2020 klo 15
Materiaalimaksu 15 € + 15 € sisältyy kurssimaksuun.

110319 LASTEN KUVATAIDE (11 V.)
Ma 16.30–18.00
17.8.–7.12.2020		
32 h / 64 €
11.1.–17.5.2021		
34 h / 64 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2020 klo 15
Materiaalimaksu 22 € + 22 € sisältyy kurssimaksuun.

110320 LASTEN KUVATAIDE (12 V.)
Ke 16.30–18.45
19.8.–9.12.2020		
48 h / 73 €
13.1.–13.5.2021		
51 h / 73 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2020 klo 15
Materiaalimaksu 25 € + 25 € sisältyy kurssimaksuun.
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110321 NUORTEN KUVATAIDE (13 V.)
To 16.30–18.45
20.8.–10.12.2020		
48 h / 73 €
7.1.–20.5.2021		
51 h / 73 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2020 klo 15
Materiaalimaksu 25 € + 25 € sisältyy kurssimaksuun

110322 NUORTEN KUVATAIDE (14 V. – 16 V.)
Ti 15.30–17.45
18.8.–8.12.2020		
48 h / 73 €
12.1.–11.5.2021		
51 h / 73 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2020 klo 15
Materiaalimaksu 25 € + 25 € sisältyy kurssimaksuun.

48

