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ILMOITTAUTUMINEN
Kansalaisopiston kursseille & Lasten ja nuorten kerhoihin

Ilmoittautuminen kursseille netin kautta 
1.7. klo 10 alkaen osoitteessa 
www.ahjola.fi/kurssit

Ilmoittautuminen puhelimitse 
1.–2.7. klo 10–15 ja 3.8. alkaen klo 10 
puhelinnumerossa 044 553 8444

Puhelinilmoittautumiset jatkuvat 
arkisin klo 10-15.

Erillisiä laskuja ei lähetetä. 
Maksa kurssimaksu ilmoittautumisen 
yhteydessä saamallasi viitenumerolla tilille 
TSOP FI40 5730 0820 4254 33

Ilmoittautuminen kerhoihin netin kautta 
1.7. klo 10 alkaen osoitteessa 
www.ahjola.fi/kerhot

Ilmoittautuminen puhelimitse 1.–2.7. klo 10–15 
ja 3.8. alkaen klo 10 puhelinnumerossa 
044 553 8425

Erillisiä laskuja ei lähetetä. 
Maksa kurssimaksu ilmoittautumisen 
yhteydessä saamallasi viitenumerolla tilille 
TSOP FI13 5730 0820 4594 81
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MITÄ ME TEEMME?
• Pienensimme osallistujamääriä kursseillamme, jotta turvavälien pitäminen helpottuisi.
• Tehostimme siivousta omissa tiloissamme.
• Tiloissamme on saatavilla käsidesiä.
• Tiloissamme on saatavilla kertakäyttöisiä siivousliinoja yhteiskäytössä olevien 
    opetusvälineiden puhdistukseen.
• Seuraamme tarkasti viranomaisohjeita ja -suosituksia ja reagoimme niihin 
    tarvittaessa välittömästi.

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ?
• Älä tule kurssille, mikäli sinulla on flunssan oireita tai epäilet itselläsi koronavirustartuntaa.
• Pese kädet tai käytä käsidesiä sekä tullessasi että lähtiessäsi.
• Aivasta tai yski kertakäyttönenäliinaan ja heitä nenäliina heti roskikseen. 
    Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojaa suu kyynärtaipeella. Pese lopuksi kädet.
• Huolehdi 1-2 metrin turvavälistä muihin opiskelijoihin kurssin aikana 
    sekä opetustiloihin tultaessa ja niistä poistuttaessa.
• Suosi omia harrastusvälineitä yhteiskäytössä olevien sijaan.
• Noudata kulloinkin voimassa olevia viranomaisohjeita ja -suosituksia.
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Tesoman hyvinvointikeskus, 
Tuuma&Toimi 
Tesomankatu 4, 2 krs.
maanantai 17.8.-23.11.2020 klo 13.00-15.30 
(ei 12.10.) 

Etäopastus 
puhelimitse, WhatsAppin kautta ym.
tiistai 8.9.-27.10. klo 9.30- 11.00 (ei 13.10.)

Koskikotikeskus, Olkkari 
Rongankatu 8 
keskiviikko 2.9.-25.11.2020 klo 9.00-11.30 
(ei 14.10.)

Kumppanuustalo Artteli, Kuulu
Salhojankatu 42 
keskiviikko 19.8.-25.11.2020 klo 13.00-15.30 
(ei 14.10.)

Digivoima, Ylä-Voiman talo (Ahjola)
Pispalan valtatie 45, katutaso
torstai 20.8.-26.11.2020 klo 13-15 (ei 15.10.)

LISÄTIETOJA: 
hankekoordinaattori Irma Silvennoinen
044 5538 503
sähköposti: irma.silvennoinen@ahjola.fi

OPINTOSETELIKURSSIT 

Opintosetelikurssit ovat opetushallituksen myöntämällä opintoseteliavustuksella tuettua opiskelua. 
Nämä kurssit on suunnattu työttömille, työttömyyseläkeläisille, sairauspäivärahalla oleville ja maa-
hanmuuttajille. Osassa kursseja on pieni omavastuuosuus.

1102105    Iloa ja rohkeutta improvisaatiosta työttömille  Omavastuu 25 €
1102300   Päiväteatteria työttömille    Omavastuu 25 €
1103188   Taiteesta voimaa - grafiikkaa työttömille  Omavastuu 25 €
1103210    Taiteesta voimaa - maalausta ja piirustusta työttömille Omavastuu 25 €
8301319   Hyvinvoinnin jooga työttömille   Omavastuu 25 €
2198025   Juttu-Tupa torstaisin     Omavastuu 33 €
1104023   Käsityöpaja maahanmuuttajille
1201005   Helppoa suomea maahanmuuttajanaisille (taso 0-A1)
1201006   Lisää suomea maahanmuuttajanaisille (taso A1)
1201007   Suomen jatkokurssi maahanmuuttajanaisille (taso A1-A2)
1201008   Suomea maahanmuuttajamiehille (taso A1)
1201009   Kirjoituspaja maahanmuuttajanaisille (taso A2-B1)

Me Ahjolassa ajattelemme, että hyvä 
arki on elämän rakennuspalikoista 
tärkein. Viime kevät kokoontumis-

rajoituksineen, etätöineen ja -kouluineen mul-
listi tutun ja turvallisen arjen. Puhuttiin uu-
desta normaalista, vaikka kaiken etuliitteenä 
oli poikkeus. Vähitellen arki on saanut palata 
entisiin uomiinsa, mutta samalla on ollut pak-
ko hyväksyä tilanteen arvaamattomuus. 

Keskellä suurinta myllerrystä olemme 
suunnitelleet valtavan määrän uusia kursseja 
syksyksi tietäen, että mikään ei ole varmaa. 
Pyrimme omalla toiminnallamme luomaan sel-
laiset puitteet, joissa harrastaminen on mah-
dollisimman turvallista: tehostamme siivousta 
ja vähennämme luokissa yhtä aikaa olevien ih-
misten määrää (lisätietoa tällä sivulla). Koulu-
tamme samaan aikaan opettajia uusien etä- ja 
monimuoto-opetusvälineiden käyttöön.

Asiakaspalautteen perusteella kuitenkin tie-
dämme, että mikään määrä laadukkaita jumppa-
videoita tai innovatiivista verkko-opetusta ei 
korvaa toisia ihmisiä. Niitä ihan oikeita liveihmi-
siä, joita ennen koronaa tavattiin joogatunnil-
la, espanjankurssilla tai improryhmässä. Niitä, 
jotka välillä kertovat huonoja vitsejä tai tulevat 
ärsyttävästi myöhässä. Niitä, joita ilman on kui-
tenkin aika yksinäistä. Niitä, jotka oikeastaan 
ovat aika tärkeitä. Sinäkin olet monelle tosi tär-
keä, tietämättäsikin.

Ahjola-lehti merkitsee syksyn alkua, harras-
tuksia, hyvää ja tavallista arkea. Sitä arkea, jos-
sa olemme välillä ärsyttävästi myöhässä, mutta 
jota emme vaihtaisi mistään hinnasta pois. 

Hyvää arkea!

PILVI MANSIKKAMÄKI
Ahjolan kansalaisopiston rehtori

LIIKUNNAN 
TUTUSTUMISTUNNIT
AHJOLASSA

Tule tutustumaan ennakkoon syksyn 
lajeihin ma–ti 10.–11.8.  

Ota mukaan rennot vaatteet, paikalla on 
jumppa-alustat. Tapahtuma on maksu-
ton, eikä tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Tunnit ovat Liekki-salissa, Ahjolankatu 3 ja 
osallistujamäärä on enintään 18 hlöä/ laji.

Katso ajankohtaiset tiedot 
ja aikataulu netissä, 
kurssi 8301100.

KOHTI TYÖTÄ

Elokuussa Ahjolassa käynnistyy han-
ke, jossa viisi pienryhmää lähtee kehit-
tämään omia taitojaan matkalla kohti 
työtä. Koulutus on toiminnallista ja 
osallistujien toiveiden ja tarpeiden mu-
kaan räätälöityä. Saavutettuja taitoja 
tehdään näkyväksi osaamismerkkien 
avulla. 
Teemme yhteistyötä muun muassa Sopi-
musvuoren, Setlementti Tampereen, Art-
teli-kumppanuusyhdistyksen ja Me-talon 
kanssa. Opetushallitus rahoittaa Kohti 
työtä -hanketta.

LISÄTIETOJA:
irma.silvennoinen@ahjola.fi
044 553 8503

jetta.sirola@ahjola.fi
044 553 8494
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DIGIOSAAMISTA KAIKILLE – OHJAUSTA, NEUVONTAA JA VINKKEJÄ
Kaipaatko apua kännykän, tabletin tai tietoko-
neen käytössä? Digiosaamista kaikille järjestää 
syksyn 2020 aikana maksutonta ja käytännönlä-
heistä neuvontaa eri puolilla Tamperetta. Ohjaus 
tapahtuu pienissä ryhmissä tai henkilökohtaisesti. 
Tule mukaan, kun sinulle sopii. Ennakkoilmoittau-
tumista ei tarvita. 

Aiheet vaihtuvat viikoittain. Opettelemme esi-
merkiksi bussikortin latausta, reseptien uusimista 
verkossa tai miten sähköpostia lähetetään. Etsim-
me netistä tietoa, uutisia ja viihdettä ja tutustum-

me myös tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen 
ominaisuuksiin. Omia kysymyksiä saa myös aina 
esittää. Ota mukaan oma älypuhelin, tablettilaite 
tai kannettava tietokone. Digihankkeen laitteita 
on myös rajoitetusti käytössä.

Jos kokoontumiset estyvät koronatilanteen ta-
kia, digiopastusta annetaan esimerkiksi puhelimit-
se ja videokokouksina. Tästä tiedotetaan erikseen.

12.8.2020 alkaen ohjelma löytyy Ahjolan verk-
kosivuilta ja ohjelmaesitteitä on saatavilla mm. 
Tesoman hyvinvointikeskuksesta, Koskikotikeskuk-

sesta, Arttelista sekä Ahjolasta. Hanke on Opetus-
hallituksen rahoittama. Tervetuloa mukaan.

Arkisuomea toiminnallisesti 
miehille 9905001P
Miesten kansalaistalo Mattila
ma 13.00-15.00
24.8.-16.11.2020, 34,71 t 
Anne Herrala

Arkisuomea toiminnallisesti    9905007P
Tesoman hyvinvointikeskus, neuvolan Syli-tila
to 14.00-16.00
3.9.-1.10.2020, 13,35 t 
Anne Herrala

Arkisuomea toiminnallisesti
naisille 9905000P
Naistari
to 14.00-16.00
8.10.-19.11.2020, 18,69 t 
Anne Herrala
Arkisuomen kursseilla opitaan suomea toimin-
nallisten menetelmien avulla. 

Arkimatematiikkaa naisille    9905004P
Naistari
to 10.00-11.30
27.8.-1.10.2020, 12 t 
Johanna Peltola

Arkimatematiikkaa 9905008P
Tesoman hyvinvointikeskus, neuvolan Syli-tila
to 10.00-11.30
8.10.-12.11.2020, 12 t 
Johanna Peltola
Arkimatematiikan kursseilla opitaan arjen nume-
rotaitoja ja oman talouden hallintaa. 

LISÄTIETOJA:
Hankekoordinaattori Jetta Sirola
044 5538 494
jetta.sirola@ahjola.fi

KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ KIELTÄ JA MATEMATIIKKAA!

TAVALLINEN ARKI = PARASTA

Haluaisitko oppia tärkeitä arjen taitoja suomen kielessä ja matematiikassa? Tervetuloa mukaan 
Ahjolan perustaitohankkeen maksuttomille kursseille! Suosittelemme ennakkoilmoittautumista ne-
tissä tai sähköpostitse. Tarvittaessa lastenhoitomahdollisuus. 

Would you like to learn practical Finnish or basic math skills? Register for our cost-free courses 
online or via e-mail!

Ilmoittautuminen koskee automaattisesti 
myös kevätlukukautta. Kevään kurssimaksua 
ei silti tarvitse maksaa vielä, vasta joulukuus-
sa. Kevään kurssipaikan voi perua maksutta 
marraskuun loppuun mennessä.

Syksyn kurssimaksun eräpäivä on 30. syys-
kuuta, joten voit rauhassa seurata koronavirus-
tilanteen kehittymistä ja viranomaisten uusia 
suosituksia ennen kurssimaksun maksamista. 

Voit perua kurssi-ilmoittautumisen mak-
sutta ennen kurssin alkua, mikäli joudumme 
kokoontumisrajoitusten vuoksi muuttamaan 
kurssin aikataulua tai toteutustapaa.

Katso tarkemmat ohjeet sivulta 2.

ILMOITTAUTUMINEN ON ENTISTÄ HELPOMPAA!

HARRASTA JA OPISKELE TURVALLISESTI AHJOLASSA

Me kaikki voimme estää koronaviruksen leviämistä pienillä arkisilla teoilla. 
Pidetään huolta toisistamme, joka päivä.
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tietoisilla harjoitteilla, joilla kehitetään tavoitteel-
lisesti oman mielen sisäisiä, hyvinvointia tukevia 
taitoja. Teemme kolme iltaretkeä eri luontokoh-
teisiin. Liikumme luonnossa, pidämme evästau-
on ja teemme helposti toteutettavia Metsämieli 
-harjoituksia, joita opit hyödyntämään oman 
hyvinvointisi tueksi. Retkikerroilla kuljetaan n. 5 
km lenkki metsäpoluilla. Kokoontumiset to 10.9., 
17.9. ja 24.9. Ensimmäinen kokoontuminen Suo-
lijärven ulkoilumajalla. Ohjeet kohteeseen saa-
pumisesta lähetetään osallistujille edellisellä vii-
kolla. Lisätiedot muista kohteista ja varusteista 
www.ahjola.fi/kurssit

Turvallisen retkeilyn 
perusteet 4102014
Suolijärven ulkoilumaja
su 10.00-16.00
13.9.-11.10.2020, 21 t 
Hanna Alanen | Kurssimaksu 44 € 
Teemme kolme päiväretkeä eri luontokohteisiin 
Tampereen seudulla. Tutustumme käytännön-
läheisesti retkeilyssä tarvittaviin perustietoihin 
- ja taitoihin. Käymme läpi turvallisen retkeilyn 
perusteita, kuten retken suunnittelua, maaston 
ja kartan lukemista sekä varusteita. Jatkossa 
voit hyödyntää kurssilla opittuja taitoja oma-
toimisessa retkeilyharrastuksessa. 15-vuottta 
täyttäneet voivat osallistua kurssille yhdessä 
aikuisen kanssa. Osallistuminen edellyttää ky-
kyä kulkea vaihtelevilla metsäpoluilla n. 5 km. 
Retkipäivät ovat su 13.9., 27.9. ja 11.10. Ensim-
mäinen kokoontuminen Suolijärven ulkoiluma-
jalla. Ohjeet kohteeseen saapumisesta lähete-
tään osallistujille edellisellä viikolla. Lisätiedot 
varusteista www.ahjola.fi/kurssit

Voimauttava metsäretki 4102015
Kintulammin luonnonsuojelualue
la 10.00-16.00 
10.10.2020, 7 t 
Hanna Alanen | Kurssimaksu 23 € 
Ikiaikainen viisaus tietää sen, minkä nykytutki-
mukset vahvistavat - metsä tekee hyvää ihmi-
selle! Tule yhdessä nauttimaan metsän hyvin-
vointivaikutuksista päiväretkelle vuoden 2020 
retkikohteeksi valitulle Kintulammin retkeily-
alueelle. Keskitymme aistimaan luonnon yksi-
tyiskohtia ja hiljennymme kuulemaan, mitä met-
sä meille kertoo. Teemme erilaisia harjoitteita, 
joilla vahvistamme omaa läsnäoloa ja yhteyttä 
luontoon. Pidämme virkistävän evästauon tulen 
äärellä. Kurssi on tarkoitettu vähintään 16-vuo-
tiaille ja edellyttää kykyä kulkea n. 5 km vaihtele-
villa metsäpoluilla. Ohjeet kohteeseen saapumi-
sesta lähetetään osallistujille edellisellä viikolla. 
Lisätiedot varusteista www.ahjola.fi/kurssit

Syksyinen lintukurssi 4102018
Juhannuskylän koulu, lk 43
to 17.00-19.30 
17.9.-3.10.2020, 18 t 
Lasse Tanhuanpää | Kurssimaksu 42 € 
Kurssilla tutustutaan Tampereen ja lähiseudun 
parhaisiin lintupaikkoihin ja niiden linnustoon. 
Retkillä päästään luonnossa havainnoimaan 
luennoilla tutuksi tulleita lintulajeja. Kurssi on 
tarkoitettu kaikille linnuista kiinnostuneille, niin 
aloittelijoille kuin kokeneemmillekin lintuharras-
tajille. Kaikki retkikohteemme ovat helposti ta-
voitettavissa myös julkisilla kulkuvälineillä. Ota 
retkille mukaan kiikarit tai kaukoputki. Luennot 
to 17.9., 24.9. ja 1.10. klo 17.00-19.30. Retket la 
19.9., 26.9. ja 3.10. klo 10.00-12.30.

MUU KOULUTUS 

Juhla- ja tilaisuus-
suunnittelun ABC 2198030
Ahjola, Pirtti
la-su 12.00-14.30
7.-8.11.2020, 6 t 
Mervi Kumpula | Kurssimaksu 22 € 
Olipa tiedossa häät, lasten juhlat, valmistujaiset 
tai taloyhtiön kokous, painimme usein järjeste-
lyjen kanssa. Mitä tarjota, paljonko varataan ja 
mistä saan astiaston? Millainen on juhlan kulku 
tai juhlaetiketti? Kurssilla tutustumme helppoon 
Orderi-kaavaan, jonka pohjalta voit järjestää 
tilaisuuden ohjelmoidusti ja selkeästi. Käymme 
läpi perusasioita erilaisten tilaisuuksien järjes-
tämisestä. Opimme samalla huomioimaan jo 
suunnitteluvaiheessa ekologisuuden, hävikin ja 
kierrätyksen näkökulmat. Orderi-kaava jää kurs-
sin päätyttyä osallistujille oman suunnittelun 
työkaluksi.

Hävikki ja ekologisuus 
ruokailussa     2198031
Ahjola, Nurkkis
ti 18.00-20.30
10.-24.11.2020, 9 t 
Mervi Kumpula | Kurssimaksu 28 € 
Pohdimme yhdessä hävikin ja ekologisuuden 
näkökulmia ruokailussa ja ruoanlaitossa. Saat 
vinkkejä arkeen ja oppeja taloudellisempaan 
ruokailuun rahankäytön sekä ekologisuuden 
näkökulmista. Tutkimme juhla- ja arkiruokailun 
vaikutuksia elämäämme käytännön esimerkkien 
avulla. Ideoimme yhdessä myös kierrätykseen 
keinoja. Kokoonnumme ti 10.11., 17.11. ja 24.11. 
klo 18.00-20.30. Tervetuloa mukaan!

HISTORIA 
JA SUKUTUTKIMUS 
Sukututkimuksen
peruskurssi   1301007
Tampereen lyseon lukio, lk 102
to 17.30-19.00 
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t
Tiina Miettinen | Syyslukukausi 50 €
Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet 
omatoimisen sukututkimuksen tekemiseen 
asiakirjalähteistä. Käymme läpi sukututkijan al-
kutoimet ja erityisesti seurakuntien väestöasia-
kirjat sekä niiden säilytyspaikat. Syvennymme 
myös internetin palveluihin kuten erilaisiin su-
kututkimusalustoihin, hakumahdollisuuksiin 
ja tietokantoihin lähdekritiikkiä ja tietosuo-
ja-asioita unohtamatta. Lisäksi huomioidaan 
sukututkimuksen uusimmat suuntaukset kuten 
genomitutkimus.

Sukututkimuksen lähdeaineistot 
ja vanhat käsialat 1301008
Tampereen lyseon lukio, lk 505
ke 17.30-19.00
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t
Tiina Miettinen | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi soveltuu sukututkimuksen harrastajille 
sekä muille historiasta kiinnostuneille. Keski-
tymme henkilöhistoriaan liittyviin asiakirjoihin ja 
siihen, mistä niitä löytyy ja miten niiden avulla 
rakennetaan elämäntarinoita. Kurssilla esitellään 
internetistä löytyviä digitaalisia lähdekokoelmia 
ja tietokantoja. Käymme läpi mm. voudin- ja lää-
nintilien asiakirjoja, sotilasasiakirjat, perukirjat, 
tuomiokirjat ja maanmittausasiakirjat. Samalla 
opiskellaan vanhaa käsialaa aitojen asiakirjaesi-
merkkien ja harjoitusten avulla.

VIESTINTÄ 
JA VUOROVAIKUTUS
Naiseuden ulottuvuuksia kauno- 
ja tietokirjallisuudessa 2198010
Ahjola Voima 
ke 18.00-19.30
9.9.-2.12.2020, 18 t 
Marika Haataja | Kurssimaksu 44 € 
Lukupiirissä tutustumme kauno- ja tietokirjoi-
hin, joissa käsitellään naiseutta. Kirjat avaavat 
näkökulmia sukupuolirooleihin, seksualisuu-
teen, epäsovinnaiseen naiseuteen, äitiyteen, 

avioliittoon, rakkauteen, vapauden kaipuuseen 
ja moneen muuhun kiinnostavaan teemaan. 
Luettavat teokset valitaan yhdessä ensimmäi-
sellä tapaamiskerralla. Ensimmäiselle kokoon-
tumiskerralle luemme Kirsi Alanivan romaanin 
Villa vietin linnut (2016). Ks. tarkempi kurssiai-
kataulu www.ahjola.fi/kurssit 

Juttu-Tupa torstaisin     2198025
Koskikotikeskus
to 14.00-16.15 
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-15.4.2021, 39 t
Tarja Kuuva | Syyslukukausi 33 €

Juttu-tupa on afaattisille henkilöille tarkoitettu 
kurssi, jonka tavoite on edistää osallisuutta sekä 
tarjota mahdollisuus keskusteluun ja kommuni-
koinnin sekä vuorovaikutustaitojen harjoittami-
seen turvallisessa ryhmässä. Kommunikaatiota 
treenataan teemakeskustelujen, pelien, kulttuu-
rin ja musiikin avulla. Osittain opintoseteliavus-
tuksella tuettu kurssi. Tiedustele vapaita paikko-
ja 3.8. alkaen p. 044 553 8423.

OPETUS JA KASVATUS 

Lastenhoitokurssi aikuisille 
ja nuorille 2198006
Tampereen lyseon lukio, lk 503
ma 17.00-19.30
7.9.-9.11.2020, 29 t 
Liisa Lindström | Kurssimaksu 53
Kurssilla perehdytään lapsen perushoitoon, 
tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. Pohdimme leikin 
merkitystä lapselle sekä aikuisen taitoa kuunnel-
la ja olla läsnä. Kurssilla opitaan tunnistamaan 
yleisimpiä lasten sairauksia, tutustutaan lasten 
erityisen tuen tarpeisiin sekä perehdytään tapa-
turmien ennaltaehkäisyyn. Käsittelemme myös 
itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Toteu-
tus yhteistyössä MLL:n Hämeen piirin kanssa. 
Osallistuminen ensimmäiselle opetuskerralle on 
välttämätöntä. Vähimmäisikä 15-vuotta. Ks. 
tarkempi kurssikuvaus www.ahjola.fi/kurssit  
Lisätiedot liisa.lindstrom@mll.fi   
p. 040 517 2993. Ei opetusta 12.10.2020. 

Erityinen tuki opetuksessa    2198007
Ahjola Voima
ma 14.00-17.00 31.8.2020, 4 t 
Miten huomioida erityisen tuen tarpeita omas-
sa opetuksessa? Asiaa valottavat asiantuntijat 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:stä ja Sopimus-
vuori ry:stä. Koulutus sopii erityisryhmien opet-

tajille tai opettamisesta kiinnostuneille. Koulutus 
on maksuton. Tervetuloa mukaan oppimaan ja 
oivaltamaan!

Ideariihi kieltenopettajille: 
eväitä etäopetukseen - Zoom    2198009
Ahjola, Pirtti  
ma 15.30-18.00
24.8.2020, 3 t
Tuula Kivelä, Maria Krankkala, Suvi Partanen
Kurssimaksu 20 €

Syksyn ideariihessä teemana on etäopetus. Tu-
tustumme erityisesti kokoussovelukseen Zoom 
ja sen käyttöön kieltenopetuksessa. Jaamme 
myös ajatuksia ja kokemuksia kevään -20 etä-
opetusjaksosta. Matalan kynnyksen työpaja on 
tarkoitettu erityisesti niille, jotka haluavat käyt-
tää Zoomia ja kaipaavat vertaistukea ja tietoa. 
Ota kurssille mukaan oma kannettava tietokone, 
jos mahdollista. Tervetuloa aloittamaan opetus-
kautta, tapaamaan muita kieltenopettajia ja ja-
kamaan kokemuksia! Keskustelun ja harjoittelun 
lomassa juomme tuttuun tapaan iltapäiväkahvit. 
Kurssi on maksuton Ahjolan opettajille. Lue lisä-
tiedot ilmoittautumissivuilta www.ahjola.fi.

LUONTO 

Suunnistus retkellä 4102010
Suolijärven ulkoilumaja
la 9.00-15.45 
12.9.2020, 8 t 
Hanna Alanen | Kurssimaksu 26 €
Tuntuuko, että kompassin neula pyörii mihin 
sattuu ja karttamerkit ovat hepreaa? Kartan ja 
maaston lukeminen ovat perustaitoja, joita ret-
keilijä tarvitsee liikkuessaan luonnossa. Tule yh-
dessä opettelemaan suunnistuksen perusteita 
retkeilijän näkökulmasta ja saamaan vahvistusta 
oman retkeilyharrastuksen aloittamiseen ilman, 
että pelko eksymisestä on päällimmäisenä mie-
lessä. Kurssi sopii myös 16-vuotta täyttäneille 
nuorille, jotka ovat kiinnostuneita retkeilystä. 
Lisätiedot kohteeseen saapumisesta ja varustuk-
sesta www.ahjola.fi/kurssit

Metsämielellä luontoon 4102012
Suolijärven ulkoilumaja
to 17.30-20.00 
10.-24.9.2020, 9 t 
Hanna Alanen | Kurssimaksu 28 € 
Metsämieli- menetelmässä luonnon suomia, it-
sestään syntyviä terveysvaikutuksia tehostetaan 

KIELTENOPISKELUSTA
AHJOLASSA 

KENELLE KANSALAISOPISTON 
KURSSIT ON TARKOITETTU?

Kansalaisopiston kielikurssit on tarkoitettu kai-
kille kieltenopiskelusta kiinnostuneille. Ehkä 
tarvitset kielitaitoa matkoilla tai työssäsi tai ha-
luat oppia kieltä pystyäksesi kommunikoimaan 
uuden perheenjäsenen tai ystävän kanssa - tai 
olet muuten vain kiinnostunut uuden kielen op-
pimisesta tai kielitaitosi aktivoimisesta. Mikä 

hyvänsä onkaan opiskelusi syy, olet tervetullut 
kursseillemme! Kurssit on suunniteltu aikuisille, 
mikäli kurssin esittelytekstissä ei toisin mainita.

Ryhmää valitessa kannattaa ensin tutustua 
alla oleviin tasomäärityksiin ja tarvittaessa ot-
taa yhteyttä kielten opintoneuvontaan. Myös 
ryhmän vaihto onnistuu, mikäli ensin valitsemasi 
ryhmä osoittautuu liian haastavaksi tai helpoksi. 
Opintoneuvonnasta saat apua myös, jos haluat 
tiedustella nuoremman henkilön mahdollisuu-
desta osallistua kurssille

MITEN KAUAN 
VIERAAN KIELEN OPPIMINEN 
KANSALAISOPISTOSSA KESTÄÄ?

Oppiminen ja kieliopinnoissa edistyminen on yk-
silöllistä ja  riippuu mm. opiskeltavasta kielestä, 
aikaisemmista kieliopinnoista, motivaatiosta, 
opiskelun säännöllisyydestä ja opiskeluun vii-
koittain käytettävästä ajasta. Kansalaisopistossa 
kielten viikkotuntimäärä on pieni, ja tietyn tason 
saavuttaminen vie sen takia pidemmän ajan kuin 
esimerkiksi kouluopetuksessa. Ryhmien etene-
mistahti vaihtelee ryhmän kokoonpanon ja opis-
kelijoiden toiveiden mukaisesti. Esim. aivan → 

KIELET

IHMINEN, LUONTO JA YHTEISKUNTA



8 9

alkeista tasolle A2 siirtymiseen menee kansalai-
sopiston kurssilla usein n. 2 vuotta.

Suurin osa kielikurssien opiskelijoista ha-
luaa parantaa erityisesti suullista kielitaitoaan 
ja puheen ymmärtämistä sekä oppia selviyty-
mään paremmin käytännön tilanteissa esimer-
kiksi matkoilla, uusien perheenjäsenten kanssa 
tai työelämässä. Näitä taitoja painotetaankin 
useimmilla kielikursseilla. 

KIELIKURSSIEN TASOT

Kansalaisopiston kielikurssit on sijoitettu eu-
rooppalaisen viitekehyksen taitotasojen (A1-
C2) alle, jotta oman tasoisen kieliryhmän 
löytäminen olisi helpompaa. Tasot on kuvattu 
alla. Esimerkiksi alla olevasta nettiosoitteesta 
löydät lisää tietoa kielitaitotasoista oman ta-
sosi arvioinnin helpottamiseksi. 

https://europass.cedefop.europa.eu/fi/ 
resources/european-language-levels-cefr

ALKEISTASO (A1)
Kurssit on tarkoitettu vasta-alkajille. Tällä tasolla 
olevilla kursseilla opit kertomaan itsestäsi (kuka 
olet, missä asut, millainen perheesi on, mitä har-
rastat, mitä teet työksesi) ja selviytymään yksin-
kertaisista keskusteluista (tervehdykset, kuulu-
misten vaihto) sekä asiointitilanteista. 

Opiskeltavat lauserakenteet ovat yksinkertai-
sia, ja sanasto liittyy lähiympäristöön (koti, vaa-
tetus, ruoka, sää jne.). Harjoiteltavat kielenkäyt-
tötilanteet ovat konkreettisia, ja myös ne liittyvät 
välittömään ympäristöösi. 

KEHITTYVÄ PERUSKIELITAITO (A2) 
A2-tasolla selviydyt kielenkäyttötilanteista, jot-
ka edelleen liittyvät jokapäiväiseen elämääsi ja 
toimintaasi. Osaat kertoa lyhyesti itsestäsi ja 
lähipiiristäsi, selviydyt ennakoitavista asiointi-
lanteista (ostokset, matkalippujen ostaminen, 
ravintola jne.), ymmärrät pääpiirteissään esim. 
ravintolan ruokalistan, aikataulut ja opasteet. 
Puhutun viestin ymmärtäminen vaatii usein 
toistoa, mutta kun aihe on tuttu tai tilanteesta 
pääteltävissä, ymmärrät hitaasti ja selvästi pu-
huttua kieltä. Ääntämisesi on ymmärrettävää, 
vaikka ääntämisvirheitä esiintyykin. Osaat myös 
kirjoittaa esim. yksinkertaisia muistiinpanoja tai 
muita arkisia viestejä.

PERUSKIELITAITO (B1)
Tasolla B1 ymmärrät selkeästi puhuttua yleiskiel-
tä, kun aihe liittyy tuttuihin asioihin (työ, vapaa-ai-
ka tai opiskelu) tai yleistietoon (esim. tv-uutiset). 
Osaat ilmaista itseäsi jo melko vaivattomasti myös 
ennakoimattomissa tilanteissa, pitää keskustelua 
yllä ja sovittaa kielenkäyttöäsi tilanteen vaatimuk-
siin (esim. kohteliaisuus). Kielenkäyttötilanteet 
kattavat aikaisempaa laajemman elämänpiirin, 
esim. työn, opiskelun ja harrastukset, ja selviydyt 
useimmista matkailutilanteista. Pystyt puhumaan 
tutuista aiheista suhteellisen laajasti, vaikka pu-
heessasi onkin vielä epäröimistä ja kielioppivirhei-
tä. B1-tasoa pidetään työelämässä toimimisen ja 
vieraalla kielellä opiskelun minimitasona. 

ITSENÄINEN KIELITAITO (B2)

Tasolla B2 ymmärrät yleiskielistä puhetta useim-
missa sosiaalisen elämän, työelämän ja koulutuk-
sen tilanteissa. Osaat koota tarvittaessa yhteen 
kuulemasi laajan keskustelun tai esityksen kes-
keisen sisällön. Viestit sujuvasti ja melko vaivat-
tomasti myös valmistelemattomissa tilanteissa ja 
pystyt perustellen esittämään ajatuksiasi ja mie-
lipiteitäsi sekä käsittelemään ajankohtaisia aiheita 
selkeästi ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Käytät 
kielen rakenteita ja sanastoa monipuolisesti myös 
käsitteellisistä aiheista puhuessasi. B2 on työelä-
män sujuva kielitaito ja esim. lukion kieltenopetuk-
sessa laajan oppimäärän päättötaso.

TAITAJAN KIELITAITO (C1)
Tasolla C1 ymmärrät vaivattomasti keskustelu-
ja, luentoja, esityksiä jne. myös silloin, kun puhe 
ei ole yleiskielistä eikä selkeästi jäsenneltyä eikä 
aihepiiri ole ennestään tuttu. Tunnistat merkitys- 
ja tyylivivahteita niin puheessa kuin tekstissäkin. 
Pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti, sujuvas-
ti ja tilanteeseen sopivalla tavalla sekä sosiaali-
sissa että ammatillisissa yhteyksissä. Sanaston 
ja kielen rakenteiden hallinta on niin laajaa, että 
satunnaiset puutteet ja virheet rajoittavat ilmai-
suasi vain harvoin.

OPINTONEUVONTA
Kielten opintoneuvontaa on mahdollista saada 
maanantaista torstaihin klo 10-14, 
p. 044 553 8414 tai 044 553 8451. 

Myös opettajat antavat opintoneuvontaa 
oppituntiensa yhteydessä. Jos valitsemasi kurs-
si ei ole sinulle sopiva, kurssin vaihtaminen on 
mahdollista milloin tahansa. Ilmoitathan ryhmän 
vaihdosta Ahjolan toimistoon.

KIELTENOPETTAJILLE 
Ks. Ideariihi kieltenopettajille: 
eväitä etäopetukseen - Zoom  2198009

SUOMI

Kielten opintoneuvonta ma-to 
klo 10-14 p. 044 5538414 
tai 044 5538451.

Questions about language courses?
Please call 044 5538414 
or 044 5538451 
(Mon-Thu from 10 am to 2 pm).

INTENSIIVISET ALKEISKURSSIT / 
INTENSIVE COURSES FOR BEGINNERS
Suomen intensiivialkeet 
elokuussa (taso 0-A1.2) 1201002
Ahjola, Pirtti
ma-to 14.15-17.30, pe 14.00-16.30
10.8.-28.8.2020, 57 t 
Tarja Lehtinen | Kurssimaksu 76 € 
Vasta-alkajille tarkoitettu intensiivinen suomen al-

keiskurssi. Oppikirja: Suomen mestari 1, uudistet-
tu (v. 2020 painos), kpl 1-5. Kurssiin kuuluu myös 
itsenäistä opiskelua. Kurssin jälkeen voi syyskuus-
sa jatkaa suomen jatkokurssille. Tarvittaessa eng-
lantia käytetään opetuksen apukielenä. 

An intensive Finnish course for beginners. Course 
book: Suomen mestari 1, the 2020 edition, ch 
1-5. The course requires also self-study at home 
between classes. After this course you can con-
tinue to Finnish continuation course starting in 
September. English may be used alongside Finn-
ish when needed. 

Suomen intensiivialkeet 
joulukuussa (taso 0-A1.2) 1201003
Ahjola, Pirtti
ma-pe 17.00-20.15
3.12.-21.12.2020, 40 t | 4.1.-8.1.2021, 16 t 
Tarja Lehtinen | Kurssimaksu 76 € 
Vasta-alkajille tarkoitettu intensiivinen suomen 
alkeiskurssi. Oppikirja: Suomen mestari 1, uu-
distettu (v. 2020 painos), kpl 1-5. Englantia voi-
daan tarvittaessa käyttää opetuksen apukielenä. 
Kurssin jälkeen opiskelua voi jatkaa tammikuussa 
suomen jatkokurssilla. Kurssin kokoontumispäi-
vät ovat 3.12., 7.12., 8.12., 9.12., 10.12., 14.12., 
15.12., 16.12., 17.12. ja 21.12.2020 sekä 4.1., 
5.1., 7.1. ja 8.1.2021. Huom!  Ensimmäinen kerta 
luokassa Ateljee. 

An intensive Finnish course for beginners. We 
study Finnish for four study hours on 14 eve-
nings. Coursebook: Suomen mestari 1, the 2020 
edition, ch. 1-5. English can be used alongside 
Finnish when necessary as a language of in-
struction. After this course you can continue in 
the Finnish continuation course in January. The 
course dates are: December 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 
16, 17 and 21, and January 4, 5, 7 and 8. Note: 
the first class will be held in classroom Ateljee.

NAISTARIN JA MATTILAN 
OPINTOSETELIAVUSTUKSELLA 
TUETUT KURSSIT 
MAAHANMUUTTAJILLE

Helppoa suomea maahanmuuttaja-
naisille (taso 0-A1) 1201005
Naistari
ma, ke 10.30-12.00
7.9.-2.12.2020, 52 t | 11.1.-14.4.2021, 50 t 
Lilja Ruhanen
Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajanaisille, jot-
ka eivät osaa juuri yhtään suomea. Opiskelemme 
suomea rauhalliseen tahtiin arkipäivän tarpeisiin. 
Kurssin jälkeen osaat lukea ja kirjoittaa muutamia 
sanoja ja lyhyitä lauseita. Osaat myös vastata 
helppoihin kysymyksiin. Opettajan oma materiaa-
li. Kurssi ei ole tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidot-
tomille. Opintoseteliavustuksella tuettu maksuton 
kurssi. Huom! Ilmoittautuminen opetuspaikalla. 

Lisää suomea maahanmuuttaja-
naisille (taso A1) 1201006
Naistari
ma, ke 09.00-10.30
7.9.-2.12.2020, 52 t | 11.1.-14.4.2021, 50 t 
Lilja Ruhanen
Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajanaisille, 
jotka ovat jo opiskelleet vähän suomea esim. 
Naistarin kurssilla. Opiskelemme lisää arkipäi-
vän suomea. Kurssin jälkeen osaat kirjoittaa ja 
lukea lyhyitä tekstejä, esimerkiksi viestejä, ja 
kertoa lyhyesti itsestäsi ja perheestäsi. Opet-
tajan oma materiaali. Opintoseteliavustuksella 

tuettu maksuton kurssi. Huom! Ilmoittautumi-
nen opetuspaikalla. 

Suomen jatkokurssi maahanmuut-
tajanaisille (taso A1-A2) 1201007
Naistari
ma, ke 12.30-14.00
7.9.-2.12.2020, 52 t  | 11.1.-14.4.2021, 50 t 
Lilja Ruhanen
Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajanaisille, 
jotka ovat jo opiskelleet suomea vähintään pari 
vuotta esim. Naistarissa. Kurssin jälkeen pystyt 
osallistumaan helppoihin keskusteluihin, osaat 
lukea ja kirjoittaa tekstejä, esimerkiksi kirjeitä, 
hakemuksia ja kertomuksia. Opintoseteliavus-
tuksella tuettu maksuton kurssi. Huom! Ilmoit-
tautuminen opetuspaikalla. 

Suomea maahanmuuttajamiehille 
(taso A1) 1201008
Miesten kansalaistalo Mattila
ti 17.00-18.30
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Minna Nousiainen
Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajamiehille, 
jotka ovat opiskelleet vähän suomea ja haluavat 
oppia selviämään paremmin suomen kielellä. 
Opiskelemme lisää arkipäivän suomea. Kurssin 
jälkeen osaat esimerkiksi kirjoittaa ja lukea lyhyi-
tä tekstejä ja asioida helpoissa tilanteissa kuten 
kaupassa ja kahvilassa. Kurssi järjestetään yh-
teistyössä Miesten kansalaistalo Mattilan kans-
sa. Opintoseteliavustuksella tuettu maksuton 
kurssi. Ei opetusta 13.10.

A Finnish course for immigrant men who have 
learned a little Finnish and want to learn more. 
After this course you can read and write short 
texts and manage in practical situations such as 
shopping, at a café etc. The course is organized 
in co-operation with Mattila, a civic house for all 
men. The course is funded by Ahjola and Mattila, 
no course fee. No class on October 13. 

Kirjoituspaja maahanmuuttaja-
naisille (taso A2-B1) 1201009
Naistari
ma 17.00-18.30
7.9.-30.11.2020, 24 t 
Heli Raami
Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajanaisille, jot-
ka osaavat jo puhua suomea ja pärjäävät suomeksi 
arjen tilanteissa tai esimerkiksi ammattiopinnois-
sa, mutta kirjoittaminen on vaikeaa. Harjoittelem-
me esim. koevastausten, koulutehtävien ja sähkö-
postien kirjoittamista sekä taitoja, joita tarvitset 
kielitaitotestin kirjallisissa osioissa. Kurssista saa 
parhaan hyödyn säännöllisellä osallistumisella. 
Opintoseteliavustuksella tuettu maksuton kurssi, 
jolla opettajan oma materiaali. Ilmoittautuminen 
opetuspaikalla. Ei opetusta 12.10. Huom! Tällä 
kurssilla ei ole lastenhoitomahdollisuutta. 

NOPEASTI ETENEVÄT KURSSIT 
JUHANNUSKYLÄN KOULULLA 
(TASOT A1-A2)

Suomi 1 (taso 0-A1.3) 1201020
Juhannuskylän koulu, lk 31
ma, ke 17.00-19.30
7.9.-2.12.2020, 72 t 
Tarja Lehtinen | Kurssimaksu 87 €
Vasta-alkajille tarkoitettu kurssi, jolta voi kevääl-
lä 2021 jatkaa Suomi 2 -kurssille. Oppikirja: Suo-
men mestari 1, uudistettu v. 2020 painos, joka 

käsitellään kurssilla kokonaan. Kurssi on nopeas-
ti etenevä ja siihen kuuluu itsenäistä opiskelua 
oppikirjan avulla. Englantia käytetään opetuk-
sessa apukielenä. Ei opetusta 12. ja 14.10. 

A Finnish course for beginners. After completing 
this course you can continue to course Finnish 2 
in January 2021. The course is fast and requires 
self-study at home between classes. Course 
book: Suomen mestari 1, uudistettu (the 2020 
edition). The book will be completed during the 
course. English is used alongside Finnish as a lan-
guage of tuition. No class on October 12 and 14. 

Suomi 2 (taso A1.3-A2.1) 1201021
Juhannuskylän koulu, lk 11
ti, to 17.00-19.30
8.9.-3.12.2020, 78 t 
Lilja Ruhanen | Kurssimaksu 93 €
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat käy-
neet Suomi 1 -kurssin tai opiskelleet samat asiat 
muualla. Oppikirja: Suomen mestari 2, alusta. 
Kirja käsitellään kurssilla kokonaan. Kurssi on 
nopeasti etenevä ja siihen kuuluu itsenäistä opis-
kelua oppikirjan avulla. Englantia ja venäjää käy-
tetään tarvittaessa apukielinä. Kurssin jälkeen 
voi tammikuussa jatkaa kurssille Suomi 3. 

This course is for students who have completed 
the Finnish 1 course or studied Finnish for about 
half a year elsewhere. The course is fast and re-
quires self-study between classes. English and 
Russian can be used when needed as languages 
of tuition. Course book: Suomen mestari 2, from 
the beginning. The book will be completed during 
the course. After this course you can continue on 
the course Finnish 3, starting in January. 

Suomi 3 (taso A2.1-A2.2) 1201022
Juhannuskylän koulu, lk 42
ti, to 17.00-19.30
8.9.-3.12.2020, 78 t 
Maiju Paldán | Kurssimaksu 93 € 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat käy-
neet Suomi 2 -kurssin tai opiskelleet samat asiat 
muualla. Oppikirja: Oma suomi 2, kpl 1-6. Kes-
keisiä teemoja kurssilla ovat työnhakuun liittyvät 
aiheet sekä kieliopista mm. perfekti, passiivi ja 
opettajana- ja opettajaksi-muodot. Kurssiin kuu-
luu myös itsenäistä opiskelua. Tammikuussa voit 
jatkaa Suomi 4 -kurssille. 

Suomi 4 (taso A2.2-B1.1) 1201023
Juhannuskylän koulu, lk 42 
ma, ke 17.00-19.30
7.9.-2.12.2020, 78 t 
Maiju Paldán | Kurssimaksu 93 €
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat 
käyneet Suomi 3 -kurssin tai opiskelleet samat 
asiat jossain muualla. Oppikirja: Oma Suomi 2, 
kpl 7-12. Kurssilla opit mm. käyttämään kondi-
tionaalia ja järjestyslukuja ja tekemään uusia 
sanoja vanhojen sanojen pohjalta. Kurssiin kuu-
luu itsenäistä opiskelua oppikirjan avulla. 

RAUHALLISEMPAAN TAHTIIN 
ETENEVÄT KURSSIT (TASO A1)
Suomen alkeet Pispalassa
(taso 0-A1.2) 1201011
Ahjola, Nurkkis
ma, ke 14.45-16.15
7.9.-2.12.2020, 48 t 
Tarja Lehtinen | Kurssimaksu  66 €
Vasta-alkajille tarkoitettu suomen kurssi, joka 

etenee rauhallisempaan tahtiin kuin Suomi 1 
-kurssi. Puhumme ja kuuntelemme paljon, ja 
harjoittelemme myös lukemista ja kirjoittamis-
ta.  Oppikirja: Suomen mestari 1, uudistettu v. 
2020 painos, kpl 1-5. Kurssin opetuskieli on 
suomi, mutta tarvittaessa englantia voidaan 
käyttää opetuksen apukielenä. Ei opetusta 
12.10. eikä 14.10. 

A Finnish course for beginners at a slower pace 
than on Finnish 1 course. We focus on speaking 
and listening but practise reading and writing as 
well, and aim at using Finnish actively from the 
start. Coursebook: Suomen mestari 1 (the 2020 
edition), ch. 1-5. English can be used alongside 
Finnish as a language of tuition when needed. 
No class on October 12 and 14. 

Suomen jatkokurssi Pispalassa
(taso A1.2-A1.3) 1201012
Ahjola, Pirtti
ti, to 14.15-15.45
8.9.-3.12.2020, 52 t 
Maiju Paldán | Kurssimaksu 69 € 
Suomen jatkokurssi opiskelijoille, jotka osallistui-
vat elokuussa 2020 suomen intensiiviselle alkeis-
kurssille ja muille, jotka ovat opiskelleet jonkin 
verran suomen alkeita. Puhumme ja kuuntelem-
me paljon, harjoittelemme lukemista ja kirjoitta-
mista ja aktivoimme kielitaitoa monipuolisesti. 
Oppikirja: Suomen mestari 1, uudistettu (v. 2020 
painos), kpl 6 alkaen sekä opettajan omaa mate-
riaalia. Tarvittaessa englantia käytetään opetuk-
sen apukielenä suomen rinnalla. 

A continuation course in Finnish for students 
who took the Finnish for beginners intensive 
course in August 2020 and for others who have 
studied some Finnish for beginners. We focus on 
speaking and listening but practise also reading 
and writing, and activate the language that has 
already been learned. Coursebook: Suomen me-
stari 1, the 2020 edition, from ch 6. English is 
used alongside Finnish when needed. 

Helppo suomen kielen puhekurssi 
(taso A1.2) 1201013
Ahjola, Pirtti
ke 14.15-15.45
23.9.-25.11.2020, 20 t 
Maiju Paldán | Kurssimaksu 44 € 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat 
opiskelleet suomea vähintään puoli vuotta tai 
esim. Suomen mestari 1 -kirjan. Kurssilla opim-
me puhekielen perusteita ja keskustelufraaseja ja 
harjoittelemme helppoa asiointia esim. kaupassa 
ja kahvilassa. Kurssi sopii hyvin samanaikaisesti 
opiskeltavaksi Suomen jatkokurssin, Suomi 1 ja 
Suomi 2 -kurssien kanssa. Opettajan materiaa-
li sisältyy kurssin hintaan. Englantia käytetään 
suomen ohessa opetuksen apukielenä. 

This course suits you if you have studied Finnish 
at least half a year or e.g. the book Suomen mes-
tari 1. We learn useful spoken phrases and about 
spoken Finnish in general and practise everyday 
situations such as in a shop/cafe. This course 
complements courses such as Finnish 1, Finnish 
2 or Finnish continuation course. Study material 
is provided by the teacher. English is used along-
side Finnish as a language of tuition. 

Huom! 
Tietoja kurssien alkamisajoista, 

kurssipaikoista, maksukäytännöistä 
jne. saat Ahjolan toimistosta 

p. 044 553 8400.
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KESKITASON KURSSIT (TASOT B1-B2)

Suomi sujuvaksi 1 (taso B1)   1201040
Juhannuskylän koulu, lk 33
ti 17.00-19.30
8.9.-1.12.2020, 36 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Tarja Lehtinen | Syyslukukausi 57 € 
Kurssi sopii sinulle, jos olet käynyt kurssit Suomi 
1-4 tai opiskellut vastaavat asiat muualla. Kurs-
silla vahvistetaan B1-tason kielitaitoa: laajen-
netaan sanavarastoa, syvennetään kielioppia, 
harjoitellaan kuuntelua ja keskustellaan erilaisis-
ta aiheista. Kurssi sopii myös kielitestiin valmis-
tautumiseen. Opettajan oma materiaali sisältyy 
kurssin hintaan. Ei opetusta 13.10. 

Suomi sujuvaksi 2 
(taso B2.1) 1201041
Juhannuskylän koulu, lk 32
ti 17.00-19.30
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Nora Kausz | Syyslukukausi 61 €
Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut suomea 
useita vuosia (esim. kotoutumiskoulutuksen jäl-
keen noin vuoden) ja kielitaitotasosi on arviolta 
vahva B1. Ymmärrät jo hyvin sekä yleiskielistä 
puhetta että erilaisia suomenkielisiä tekstejä, 
mutta kaipaat enemmän tarkkuutta kielenkäyt-
töösi ja haluat oppia käyttämään myös vaati-
vampia kielioppirakenteita. Kurssin pääpaino on 
puhumisessa ja lukemisessa, mutta opiskelijoilla 
on mahdollisuus saada palautetta myös kirjoitus-
tehtävistä kurssin aikana. Opettajan oma mate-
riaali sisältyy kurssin hintaan.

Suomi sujuvaksi 3 
(taso B2.2) 1201042
Juhannuskylän koulu, lk 33
ke 17.00-19.30
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Nora Kausz | Syyslukukausi 61 € 
Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut suomea usei-
ta vuosia ja kielitaitotasosi on noin B2. Ymmär-
rät eri tilanteissa käytettyä nopeaakin puhetta 
ja osaat kommunikoida sujuvasti, koska sovellat 
erilaisia kielioppirakenteita melko vaivattomasti. 
Haluat monipuolistaa sanavarastoasi sekä oppia 
ilmaisemaan vivahteita, asenteita ja yksityiskoh-
tia. Kurssin pääpaino on puhumisessa ja lukemi-
sessa, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus saada 
palautetta myös kirjoitustehtävistä. Opettajan 
oma materiaali, joka sisältyy kurssimaksuun. 

VERKKOKURSSIT
Suomen alkeet verkossa 
- Finnish for beginners online 
(taso 0-A1.2) 1201044

15.9.-24.11.2020, 20 t | 12.1.-23.3.2021, 20 t 
Anneli Niemistö | Syyslukukausi 45 € 
This course is for beginners. We will start learning 
Finnish from scratch with a focus on words and 
phrases needed in everyday live as well as basic 
grammar. You will get weekly material that you 
can study when it suits you best. The online ma-
terial comprises videos, audios and exercises to 
train listening comprehension, writing skills and 
speech. You will get online support and answers 
to your questions throughout the course. The 
languages of instruction are Finnish and English. 
To participate you need a computer / mobile 
device, a microphone and speakers. A camera 
is useful but not necessary. You also need the 
coursebook Suomen mestari 1 (the 2020 edi-
tion), of which chapters 1-5 will be covered. The 

learning platform is Peda.net. The teacher will 
contact you by email prior to the beginning of 
the course and give instructions about the plat-
form. No instruction during October 12-18. 

Kurssi sopii vasta-alkajille. Lisätietoa suomen 
kielellä ilmoittautumissivuiltamme www.ahjola.fi.  

Puhutaan suomea verkossa! 
(taso A2) 1201046

11.8.-27.8.2020, 18 t 
Maiju Paldán | Kurssimaksu 42,00 €
Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut suomea vähin-
tään pari vuotta, selviät jo arjen tilanteissa ja haluat 
harjoitella puhumista. Kurssi pidetään kokonaan 
verkossa, kurssialustoina Peda.net ja kokoussovel-
lus Zoom. Puhumme ja teemme keskusteluharjoi-
tuksia Zoomissa tiistaisin ja torstaisin alkaen klo 
17 (yleensä 90 min. sessiot); Peda.netissä teemme 
kertaustehtäviä ja kirjallisia keskusteluharjoituksia. 
Kurssilla opiskelu vaatii yhteensä noin 6 tunnin 
työskentelyn viikossa, osin itsenäisesti Peda.netis-
sä. Kurssin aiheita ovat mm. omista kiinnostuksen 
kohteista kertominen, mielipiteen ilmaisu ja muut 
todellisen elämän tilanteet. Osallistuaksesi tarvit-
set tietokoneen, mikrofonin ja kuulokkeet. Opettaja 
ottaa osallistujiin yhteyttä sähköpostitse ennen 
kurssin alkua. Kurssin opetuskieli on suomi, englan-
tia voidaan käyttää apukielenä. 

This course suits you if you have studied Finnish 
for a couple of years, manage in everyday situa-
tions and want to practise speaking. More infor-
mation in English on our course registration page 
at www.ahjola.fi.  

Elementary Finnish online 
(level A1) 1201050

17.9.-19.11.2020, 20 t 
Maiju Paldán | Kurssimaksu 46 € 
The course is for students who have studied 
some Finnish for beginners, e.g. Suomen me-
stari 1, and want to review and further practise 
the basics of elementary Finnish. We work on 
vocabulary, grammar, listening and simple writ-
ing. The course suits you if you want to work 
independently in your own time. Most of the 
coursework is done independently following the 
course instructions. There will also be a weekly 
assignment on which you get feedback from the 
teacher. The languages of instruction are English 
and Finnish. To participate you need a computer 
with an internet connection and basic computer 
skills. The course is held completely online; the 
learning platform used is Peda.net. The teacher 
will contact the participants by email prior to the 
beginning of the course, so please make sure to 
give your valid email address when you register. 

Suomea verkossa 1 
(taso A2-B1) 1201055

10.8.-12.10.2020, 20 t 
Emma Laakso | Kurssimaksu 46 €
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden kielitai-
totaso on vähintään A2: olet opiskellut suomea 
ainakin 2 vuotta, selviät suomeksi arjen tilanteissa 
ja ymmärrät arkisia tekstejä. Painotamme kurssilla 
kirjoittamista (mm. viestit, mielipidekirjoitus) sekä 
luetun ja kuullun suomen kielen ymmärtämistä. 
Kurssi pidetään kokonaan verkossa, kurssialus-
tana Peda.net. Osa kurssin tehtävistä tehdään 
täysin itsenäisesti Peda.net-oppimisympäristössä; 
kerran viikossa saat palautettavan tehtävän, jos-
ta saat opettajalta henkilökohtaista palautetta. 
Tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden ja kuulok-
keet, jotta voit osallistua. Kurssin kieli on suomi, 

mutta myös englantia voidaan käyttää apukielenä 
tarvittaessa. Kun ilmoittaudut, muistathan antaa 
sähköpostiosoitteesi. Opettaja ottaa sinuun yh-
teyttä sähköpostitse ennen kurssin alkua. 

Suomea verkossa 2 
(taso A2-B1) 1201056

5.10.-7.12.2020, 20 t 
Emma Laakso | Kurssimaksu 46 €
Kurssi on samasisältöinen kuin kurssi 1201055.

Verkkosuomea edistyneille 
(taso C1) 1201060

14.9.-16.11.2020, 20 t 
Nora Kausz | Kurssimaksu 46 €
Haluatko opiskella suomea omaan tahtiin sil-
loin, kun sinulle parhaiten sopii? Verkkokurssi on 
tarkoitettu sinulle, jos suomen kielen taitotasosi 
on B2.2/C1. Kurssilla harjoitellaan erityisesti sa-
naston eri tilanteisiin sopivia vivahteita, avataan 
harvinaisia kielioppirakenteita ja tarkastellaan eri 
tekstilajien vaikuttamiskeinoja. Opiskelu kurssilla 
tapahtuu kokonaan verkossa. Saat opettajalta 
viikoittain opiskeluohjelman, johon sisältyy itse-
näisesti suoritettavia tehtäviä. Joka viikko saat 
myös tehtävän, josta opettaja antaa sinulle hen-
kilökohtaista palautetta. Osallistuaksesi tarvitset 
vain tietokoneen ja sen peruskäyttötaidot sekä 
internetyhteyden. Muistathan antaa ilmoittau-
tuessasi sähköpostiosoitteesi, johon opettaja voi 
lähettää sinulle oppimisalustan (Blogger) kirjau-
tumisohjeet. Huom! Kurssi on samansisältöinen 
kuin kevään -20 vastaava verkkokurssi. 

RUOTSI 

VERKKOKURSSI
Ruotsin kieliopin kertaus 
verkossa (taso A2-B1) 1202002 

22.9.-24.11.2020, 20 t 
Maiju Vihonen | Kurssimaksu 46 €
Tervetuloa herättelemään uinuva ruotsin kieliop-
pi! Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut ruotsia 
koulussa useita vuosia ja ymmärrät jotenkuten 
puhuttua ja kirjoitettua ruotsia, mutta kirjoit-
taminen on hyvin haastavaa, koska kielioppi 
on unohtunut. Kurssilla opitaan ja kerrataan 
peruskielioppia, mm. substantiivien ja verbien 
taivutusta, aikamuotojen käyttöä sekä passiivia. 
Kurssin lopuksi voit osallistua vapaaehtoiseen 
testaukseen. Osa harjoituksista on interaktiivisia 
verkkoharjoituksia, osa opettajalle palautettavia. 
Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen, internetyh-
teyden ja kaiuttimet/kuulokkeet. Saat opettajal-
ta ohjeet kurssille sähköpostitse ilmoittautumi-
sen yhteydessä antamaasi osoitteeseen ennen 
kurssin alkua. Kurssi on samansisältöinen kuin 
kevään 2020 ruotsin verkkokurssi.  

PERUSTASON KURSSI (TASO A1-A2)
Lisää ruotsia alkeiden jälkeen 
- Vi ses! (taso A1-A2) 1202008
Juhannuskylän koulu, lk 12
ma 17.15-18.45
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Marja-Leena Rydstedt | Syyslukukausi 47 € 
Kurssi sopii ruotsia vähintään 1 v. opiskelleille 
ja "lähes kaiken" unohtaneille ruotsin kertaajille. 
Pääasiallinen opetuskieli on helppo ruotsi, apu-
kielinä suomi ja englanti. Kertaamme ja opimme 
ruotsin perusteita kohtuullisen ripeään tahtiin. 

Painotamme käytännön tilanteiden harjoittele-
mista ja samalla käymme läpi peruskielioppia. 
Oppikirja: Vi ses! - svenska för nybörjare, kpl 8 
alkaen. Aluksi kertaamme hiukan aikaisempia ai-
heita. Ei opetusta 12.10. 

The course suits you if you have studied Swedish 
for at least a year or have studied more but have 
forgotten "almost everything". The coursebook is 
completely in Swedish, and the course is suitable 
also for those who do not speak Finnish. Course-
book: Vi ses! - svenska för nybörjare, from ch 8. 
We focus on practising spoken situations and 
learning/reviewing basic grammar to build a foun-
dation for further study. No class on October 12. 

KESKITASON KURSSI (TASO B1)
Ilmoittautumisen yhteydessä valittavissa alen-
nettu hinta keväällä 2020 kurssille osallistuneille.

Eftermiddagsklubben på svenska
(taso B1) 1202010
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ti 15.20-16.50
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Marja-Leena Rydstedt | Syyslukukausi 52 €
Eftermiddagsklubben på svenska, som passar ut-
märkt både för seniorer och för alla som i en av-
spänd inlärningsmiljö vill aktivera och förbättra 
sina rostade kunskaper i det svenska språket eller 
behöver lite uppmuntran och repetition för att 
våga yttra sig på svenska. Genom att i praktiken 
kunna öva vardagliga talsituationer samt föra 
diskussioner om dagsaktuella händelser kommer 
dina språkkunskaper att aktiveras under kursens 
gång. Allt detta kombinerat med en skön efter-
middasgsfika. Som kursspråk används svenska, 
och du är hjärtligt välkommen, om du på någor-
lunda sätt klarar dig på det svenska språket i var-
dagssituationerna. På plats i kurslokalen ska vi 
även ordna med lite kaffe / te med eget fikabröd. 
Ingen undervisning den 13 oktober. 

ENGLANTI

VERKKOKURSSIT
Englannin helppo kertaus ver-
kossa - Everyday English 1 
(taso A1-A2) 1203002

15.9.-24.11.2020, 20 t | 12.1.-23.3.2021, 20 t 
Anneli Niemistö | Syyslukukausi 45 € 
Kurssi sopii englantia noin 2 v. esim. kansalai-
sopistossa opiskelleille. Kertaamme arkielämän 
englantia: niin helppoja puhetilanteita, matkailu-
sanastoa kuin kielioppiakin. Kurssilla avautuu vii-
koittain uusi opintoviikko, jossa opiskelijat voivat 
omaan tahtiinsa käydä läpi materiaalia ja teh-
täviä. Verkkomateriaali koostuu nauhoitetuista 
videoista, äänitteistä, kuullunymmärtämis-, kir-
joitus- ja puheharjoituksista. Opiskelet kurssilla 
osana ryhmää. Osa tahtävistä on koko ryhmälle 
suunnattuja ja osa itsenäisiä. Saat myös tukea 
oppimiseen ja voit kysyä kysymyksiä koko kurs-
sin ajan. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen/
mobiililaitteen, mikrofonin ja kaiuttimet. Kamera 
on hyödyllinen, mutta ei välttämätön. Tarvitset 
myös oppikirjan Everyday English 1, joka käsitel-
lään kurssin aikana kokonaan. Kurssialustana on 
Peda.net. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä säh-
köpostitse ennen kurssin alkua ja antaa ohjeet 
osallistumiseen. Huom! Ei opetusta 12.-18.10.
 

Practise English Speaking 
and Listening Online – Harjoit-
tele englannin puhumista 
ja kuuntelua verkossa 
(taso A2-B1) 1203003 

15.9.-1.12.2020, 22 t 
Maarit Pönkänen | Kurssimaksu 74 €
Kurssilla harjoittelet arkipäivän ja matkailun 
keskustelutilanteita, puhut englantia ja teet ai-
heisiin liittyviä kuunteluharjoituksia sekä kuulet 
esimerkkeinä paljon käytettyjä ja yleisiä fraaseja. 
Kurssin aiheet: tervehdykset, esittelytilanteet, 
small talk, mielipiteen ilmaiseminen, puhelimes-
sa asiointi, varausten tekeminen eri tilanteissa, 
lentokentän tilanteet, ravintolassa tilaaminen, 
ostosten tekeminen, tien neuvominen ja kysymi-
nen, lääkärissäkäynti. Kurssi etenee viikoittaisen 
aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, 
opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opetta-
jalle palautetaan viikoittain harjoitustehtävä, jos-
ta voit valita suullisen tai kirjallisen vaihtoehdon. 
Palautettavista tehtävistä saat henkilökohtaisen 
palautteen. Kurssin keskustelualueella on mah-
dollista kysyä tehtävistä ja kieliopista. 

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoi-
na, joita varten osallistuja tarvitsee Internet-yh-
teyden, selaimen (suositus: Mozilla Firefox, Edge), 
kuulokkeet mikrofonilla ja perustaidot selaimen 
käytöstä sekä kirjautumisesta käyttäjätunnuk-
sella järjestelmään. Käyttäjätunnus verkkoym-
päristöön lähetetään sähköpostitse ennen kurs-
sin alkamispäivää. Käyttäjätunnus on voimassa 
kahden viikon ajan kurssin päättymispäivän jäl-
keen itsenäistä työskentelyä varten. Ei opetusta 
viikolla 42 (12.-18.10.). 

ELOKUUN KURSSI
Englannin aktivointia 
ja etätaitoja elokuussa 
(taso A1-A2) 1203005

Ahjola, Nurkkis
ti, to, pe 15.00-16.30
25.8.-4.9.2020, 12 t 
Nina Hakala | Kurssimaksu 39 € 
Harrastatko englannin tai jonkin muun kielen opis-
kelua kansalaisopistossa? Olisitko halunnut osal-
listua aikaisemmin etäopetukseen, mutta kynnys 
tuntui korkealta? Mitä ovat Peda.net ja Zoom? 
Tällä kurssilla aktivoimme englannin perustaitoja 
ja samalla tutustumme esim. kansalaisopistoissa 
paljon käytettyihin verkko-opetusvälineisiin rau-
halliseen tahtiin. Teemme tunnukset Peda.net 
-ympäristöön ja harjoittelemme englannin tehtä-
vien tekemistä Peda.netissä. Tutustumme kokous-
sovellus Zoomiin, jossa pidämme kaksi tapaamista 
kurssin aikana esim. kahvitellen ja englanniksi ju-
tustellen. Kurssin jälkeen olet palauttanut mieleen 
englannin taitoja ja lisäksi olet saanut varmuutta 
uusien opetusvälineiden käyttäjänä. Kurssin lähi-
opetuspäivät ovat 25.8., 27.8. ja 1.9. Loput kerrat 
28.8., 3.9. ja 4.9. pidetään verkossa. Ota kurssille 
mukaan oma kannettava tietokone tai tabletti, jos 
mahdollista. Tervetuloa kaikki englantia muuta-
man vuoden opiskelleet! 

PERUSTASON KURSSIT (TASOT A1-A2)
Ensiaskeleita englantiin
(taso A1) 1203008
Ahjola, Nurkkis 
to 14.05-15.35
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 47 €
Vasta-alkajille ja alkeiden kertaajille tarkoitettu 

käytännönläheinen kurssi, jolla tutustumme eng-
lannin kieleen kiireettömässä ja rennossa ilmapii-
rissä. Harjoittelemme arkipäivän puhetilanteita 
alusta lähtien. Oppikirja Steps into English 1, 
alusta. Ei opetusta 15.10. 

Steps 1 - lisää englantia illalla 
(taso A1) 1203010
Juhannuskylän koulu, lk 83
ke 18.05-19.35
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 47 € 
Kurssi sopii 1-2 v. englannin alkeita opiskelleille 
sekä kertaajille. Opiskelemme kiireettömästi ja 
rennosti, mutta taitoja tehokkaasti kartuttaen. 
Syksyn aiheina mm. kaupungilla liikkuminen, 
tienneuvominen ja ostoksilla käyminen. Oppikir-
ja: Steps into English 1, kpl 8 alkaen. Ei opetusta 
14.10. 

Steps 1 Pispalassa (taso A1)    1203011
Ahjola, Pirtti
ma 16.30-18.00
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 47 €
Kurssi on tarkoitettu englantia n. 2 v. opiskelleille 
sekä rauhallisesta etenemistahdista pitäville ker-
taajille. Jatkamme englannin alkeiden opiskelua 
runsaasti harjoitellen. Syksyllä aiheina mm. os-
toksilla käyminen, ruoat ja ravintolassa asioimi-
nen. Oppikirja: Steps into English 1, kpl 9 alkaen. 
Ei opetusta 12.10. 

Steps into English 2 
(taso A1-A2) 1203013
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ke 14.05-15.35
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 50 €
Matalan kynnyksen englannin kurssi n. 3-4 v. 
englantia opiskelleille, kertaajille ja niille, jotka 
ovat kokeneet kielenopiskelun vaikeaksi. Oppi-
kirja: Steps into English 2, kpl 4 alkaen. Syksyn 
aiheita ovat mm. omasta arjesta, elämäntapah-
tumista sekä historian tapahtumista kertominen. 
Ei opetusta 14.10. 

Everyday English 3 iltapäivällä 
(taso A2) 1203015
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ma 13.20-14:50
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Riikka Nevalainen | Syyslukukausi 51 €
Kurssi sopii englantia muutaman vuoden kan-
salaisopistossa opiskelleille sekä kertaajille. 
Kertaamme englannin perusrakenteita ja laa-
jennamme sanavarastoa arjen ja matkailun ti-
lanteita painottaen. Harjoittelemme oppikirjan 
teemoja paljon suullisesti, omaan elämään so-
veltaen. Oppikirja: Everyday English 3, alusta. 

Steps into English 3 Pispalassa
(taso A2) 1203017
Ahjola, Pirtti
ma 18.05-19.35
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 47 €
Rauhallisesti etenevä,  tehokkaasti taitoja kar-
tuttava kurssi sopii englantia muutaman vuoden 
kansalaisopistossa opiskelleille sekä kertaajille. 
Painotamme arkisten puhetilanteiden harjoit-
telua. Syksyn aiheina mm. työelämä, ammatit, 
tienneuvominen sekä vapaa-aika. Oppikirja: 
Steps into English 3, kpl 5 alkaen. Tervetuloa uu-
det ja vanhat opiskelijat! Ei opetusta 12.10. 
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Steps into English 3 Ahjolassa 
(taso A2) 1203018
Ahjola, Pirtti
ma 14.40-16.10
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Ritva Päivömaa | Syyslukukausi 48 €
Rauhalliseen tahtiin etenevä iltapäiväkurssi sopii 
englantia muutaman vuoden kansalaisopistossa 
opiskelleille sekä kertaajille. Painotamme arkis-
ten puhetilanteiden harjoittelua ja kuullunym-
märtämistä. Oppikirja: Steps into English 3, kpl 
7 alkaen. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat 
opiskelijat!

Destinations 4 Messukylässä 
(taso A2) 1203020
Messukylän kirjasto 
ti 15.00-16.30
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Leena Ojalatva | Syyslukukausi 51 €
Kurssi sopii englantia useita vuosia kansalaiso-
pistossa opiskelleille ja esim. kouluenglannin ak-
tivointia ja kertausta kaipaaville. Teemme paljon 
suullisia harjoituksia kirjan materiaalin pohjalta. 
Oppikirja Destinations 4 (Otava), alusta. 

Destinations 4 Saukkolassa
(taso A2) 1203022
Saukkola, lk 10
ke 13.45-15.15
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Leena Ojalatva | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut englantia 
kansalaisopistossa useita vuosia tai haluat vir-
kistää unohtuneita perustason englannin taito-
jasi. Laajennamme ja aktivoimme sanavarastoa, 
perehdymme kielen perusrakenteisiin ja teemme 
paljon helppoja keskusteluharjoituksia. Etenem-
me rauhallisesti opiskelijoiden tahtiin. Oppikirja: 
Destinations 4, kpl 7 alkaen. Uudet opiskelijat 
ovat tervetulleita mukaan! 

Englannin helppo keskustelu
(taso A2-B1) 1203030
Tampereen työväentalo, seminaarisali
to 14.30-16.00
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Leena Ojalatva | Syyslukukausi 51 €
Helppo keskustelukurssi sinulle, joka olet opis-
kellut esim. Steps into English 1-3 -kirjat tai 
vähintään 5-6 vuotta kansalaisopistossa muun 
kirjasarjan parissa. Aktivoimme kielitaitoa teke-
mällä puhe- ja sanastoharjoituksia arjen aiheista 
ja keskustelemme paljon. Sovimme syksyn aiheet 
yhdessä kurssin alussa. 

Everyday English 4 illalla 
(taso A2-B1) 1203031
Tampereen lyseon lukio, lk 103
to 17.10-18.40
10.9.-3.12.2020, 24 t  | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi sopii englantia useita vuosia kansalaiso-
pistossa opiskelleille ja perustaitojen kertaajille. 
Aiheet liittyvät monipuolisesti aikuiseen arkeen. 
Etenemme rauhalliseen tahtiin, mutta englannin 
perusteita tehokkaasti oppien ja kerraten. Op-
pikirja: Everyday English 4, kpl 5 alkaen. Uudet 
opiskelijat ovat tervetulleita puheliaaseen ryh-
määmme! Ei opetusta 15.10. 

Stepping Stones 1 perjantaisin 
(taso A2-B1) 1203033
Tampereen työväentalo, seminaarisali
pe 11.45-13.15
11.9.-4.12.2020, 24 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 50 € 
Kiireettömästi etenevä päiväryhmä sopii englan-
tia useita vuosia kansalaisopistossa opiskelleille 
ja perustaitojen kertaajille. Aikuisille suunnattu 
ajantasainen oppikirja tarjoaa runsaasti oma-
kohtaisen kielenkäytön harjoittelua, sanaston 
laajennusta, kuullunymmärtämisen kehittämis-
tä sekä peruskieliopin vahvistamista. Oppikirja: 
Stepping Stones 1, alusta. Ei opetusta 16.10. 

KESKITASON KURSSIT (TASOT B1-B2)
Speakout keskitaso keskiviikkoisin
(taso B1) 1203036
Juhannuskylän koulu, lk 36
ke 17.00-18.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Leena Ojalatva | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi sopii englannin perusteet opiskelleille (esim. 
peruskoulu tai useita vuosia kansalaisopistossa). 
Oppikirja: Speakout Intermediate 2nd edition, 
kpl 9.2 alkaen. Kurssiin sisältyy paljon puhehar-
joitusta: keskustelemme ajankohtaisista aiheista 
ja laajennamme suullisesti kirjan teemoja. Huom! 
Uusien opiskelijoiden ei tarvitse hankkia kirjaa. 

Stepping Stones 1 Lamminpäässä
(taso B1) 1203038
Lamminpään koulu
ti 19.05-20.35
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 47 € 
Keskitason kurssi englannin perusteet opiskel-
leille, jotka toivovat kielitaidon aktivointia, lisää 
puherohkeutta ja omakohtaista kielen käyttöä. 
Aktivoimme erityisesti puhe-, kuuntelu- ja kom-
munikointitaitoja runsaasti kerraten ja kieltä 
käyttäen. Syksyn aiheina mm. matkavalmiste-
lut, lentomatkustus ja ruoka. Oppikirja: Stepping 
Stones 1, kpl 4 alkaen. Ei opetusta 13.10. 

Keskustellaan englanniksi 
keskipäivällä (taso B1) 1203043
Saukkola, lk 10 
ke 12.00-13.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Leena Ojalatva | Syyslukukausi 49 €
Keskitason keskustelukurssi sopii sinulle, jos olet 
opiskellut englantia useita vuosia, pystyt osallis-
tumaan englanninkielisiin keskusteluihin arkisis-
ta aiheista ja haluat puhua englantia mukavas-
sa ryhmässä. Sovimme yhdessä kurssin aiheet 
syksyn alussa. Kurssi on tasoltaan jonkin verran 
vaativampi kuin torstain helppo keskustelukurssi 
1203030. 

Brush up your English 1
(taso B1) 1203045
Ahjola, Pirtti 
to 10.45-12.15
10.9.-3.12.2020, 26 t |14.1.-15.4.2021, 26 t 
Ritva Päivömaa | Syyslukukausi 48 €
Kurssi sopii englannin perusteet opiskelleille, 
jotka kaipaavat kielitaidon aktivointia ja oma-
kohtaista kielen käyttöä. Painotamme kurssilla 
erityisesti puhe-, kuuntelu- ja kommunikoin-
titaitoja; aiheet liittyvät aikuiseen elämänme-
noon. Tunneilla käytämme etupäässä englantia. 
Kurssin runkona oppikirja Everyday English 4, 
kpl 5 alkaen. 

Brush up your English 2 
(taso B1-B2) 1203046
Ahjola, Pirtti 
to 12.30-14.00
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Ritva Päivömaa | Syyslukukausi 48 €
Kurssi sopii englantia useita vuosia opiskelleille, 
jotka toivovat kielitaidon aktivointia ja omakoh-
taista kielen käyttöä. Kurssin opetuskieli on eng-
lanti, ja painotamme puhe-, kuuntelu- ja kom-
munikointitaitoja. Kurssin runkona on oppikirja 
Everyday English 5, alusta. Lisäksi käytämme 
haastavampaa keskusteluihin virittävää lisäma-
teriaalia. 

Stepping Stones 2 keskiviikkoisin
(taso B1-B2) 1203047
Juhannuskylän koulu, lk 83
ke 16.30-18.00
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 47 € 
Kurssi sopii englannin perusteet opiskelleille, 
jotka haluavat syventää taitojaan ja kaipaavat 
kielitaidon aktivointia, sanaston laajennusta, 
kuullunymmärtämisen kehittämistä sekä oma-
kohtaista kielen käyttöä kiinostavista aiheista. 
Oppikirja: Stepping Stones 2, kpl 2 alkaen. Ei 
opetusta 14.10. 

Stepping Stones 2 perjantain 
päiväkurssi (taso B1-B2) 1203048
Tampereen työväentalo, seminaarisali
pe 13.15-14.45
11.9.-4.12.2020, 24 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 50 € 
Keskitason kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut 
englantia vuosia ja perusteet ovat tutut, mutta 
haluat kerrata ja syventää taitojasi. Opiskelem-
me leppoisassa päiväryhmässä rauhalliseen 
ja perusteelliseen tahtiin runsaasti englanniksi 
keskustellen. Oppikirja: Stepping Stones 2, kpl 5 
alkaen. Ei opetusta 16.10. 

Stepping Stones 2 aamupäivällä
(taso B1-B2) 1203050
Monitoimitalo 13, Strömmer-sali 
to 10.30-12.00
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 52 €
Kurssi sopii sinulle, jos englannin perusrakenteet 
ovat tutut ja haluat lisää kielitaidon harjoitusta 
niin ajankohtaisiin puheenaiheisiin kuin oman elä-
män aiheisiin liittyen. Aktivoimme erityisesti kom-
munikointitaitoja, laajennamme sanastoa ja kehi-
tämme kuullunymmärtämistaitoja. Kertaamme ja 
syvennämme myös kieliopin osaamista. Tunnilla 
käytämme etupäässä englantia. Oppikirja: Step-
ping Stones 2, kpl 5 alkaen. Ei opetusta 15.10. 

Speak up in the morning!
(taso B1-B2) 1203060
Ahjola, Pirtti 
ke 10.00-11.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Ritva Päivömaa | Syyslukukausi 49 €
Join this intermediate course to brush up your 
speaking, listening and communication skills. To-
gether we will choose the topics. Besides discussion 
we play games and watch videos to improve pro-
nunciation and to learn new words and structures. 

After Work Travel Club
(taso B1-B2) 1203070
Tampereen lyseon lukio, lk 102
ke 17.00-18.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Victoria Thompson | Syyslukukausi 50 € 
Are you planning a holiday or would you like to get 
ideas on where to travel? Come and learn about 
new and interesting destinations and share your 
own travel tips, while practicing your English in an 
informal and laid back English class. We’ll choose 
the destinations together based on the interests 
of the students. The discussion will be based on 
the course leader’s introduction at the beginning 
of each class as well as video material. Everyone 
interested in travelling is welcome. 

Use your English - Cutting Edge
(taso B2) 1203073
Lamminpään koulu
ti 17.30-19.00
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Nina Hakala | Syyslukukausi 47 €
An upper intermediate course on which we will 
discuss interesting topics based on e.g. current 
affairs in the media, the topics of the course-
book and our own experiences. Coursebook: 
Cutting Edge Upper Intermediate 3rd edition, 
selected parts. New students are warmly wel-
come to join our fun and relaxed group! No 
class on 13 October. 

Update your English
(taso B2) 1203075
Tampereen lyseon lukio, lk 409
to 16.45-18.15
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Leena Ojalatva | Syyslukukausi 51 € 
This upper-intermediate course is for you if you 
want to update your English skills, revise and ex-
pand your vocabulary and discuss a wide range of 
interesting topics and current issues in a friendly 
and relaxed atmosphere. The course material is 
provided by the teacher. The themes and topics 
for the lessons will be chosen together. 

EDISTYNEEN TASON KURSSIT (TASO C1)
Tuesday morning conversation
with Kate (taso C1) 1203080
Tampereen työväentalo, seminaarisali 
ti 10.15-11.45
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Kathryn Mäkelä | Syyslukukausi 50 €
Come and enjoy English conversation in a re-
laxed atmosphere with a native English (Scottish) 
teacher. We discuss a wide range of topics, main-
ly around current issues as well as themes relat-
ed to the UK and Scottish culture. The students’ 
wishes are taken into account when choosing 
the topics. Newspaper articles are mainly used 
as source material for the conversations. No 
class on October 27. 

Thursday morning conversation
with Kate (taso C1) 1203081
Saukkola, lk 10
to 10.00-11.30
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Kathryn Mäkelä | Syyslukukausi 48 €
The course is similar to course 1203080. No 
class on October 29. 

SAKSA 

VERKKOKURSSIT

Saksan alkeet verkossa 
- Freut mich 1 (taso A1) 1204001

15.9.-24.11.2020, 20 t | 12.1.-23.3.2021, 20 t 
Anneli Niemistö | Syyslukukausi 45 € 
Kurssi sopii vasta-alkajille ja alkeiden kertaajille. 
Käsittelemme arkielämän puhetilanteita, matkai-
luun liittyvää sanastoa ja peruskielioppia. Saat 
myös paljon tietoa saksalaisesta kulttuurista; 
opettaja puhuu saksaa äidinkielenään. Verkko-
materiaali koostuu nauhoitetuista videoista, ää-
nitteistä, kuullunymmärtämis-, kirjoitus - ja puhe-
harjoituksista. Opiskelet verkossa osana ryhmää; 
osa tehtävistä on koko ryhmälle suunnattuja ja 
osa itsenäisiä. Saat tukea oppimiseen ja voit ky-
syä kysymyksiä koko kurssin ajan. Osallistuaksesi 
tarvitset tietokoneen/mobiililaitteen, mikrofo-
nin ja kaiuttimet. Kamera on hyödyllinen, mutta 
ei välttämätön. Tarvitset myös oppikirjan Freut 
mich 1, josta kahden lukukauden kurssin aikana 
käsitellään kpl 1-6 (puolet kirjasta). Kurssialusta-
na on Peda.net. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä 
sähköpostitse ennen kurssin alkua ja antaa ohjeet 
osallistumiseen. Huom! Ei opetusta 12.-18.10. 

Saksan kieltä ja kulttuuria 
verkossa (taso A2-B1) 1204003

22.9.-24.11.2020, 20 t 
Maiju Vihonen | Kurssimaksu 46 € 
Tervetuloa matkalle Saksaan kertaamaan kieltä 
ja oppimaan lisää! Kurssi sopii sinulle, jos olet 
opiskellut saksaa muutaman vuoden ja kaipaat 
kertausta. Kurssin rakenteena on matka Sak-
saan. Samalla kun kertaat kieltä ja viestintäti-
lanteita, tutustut eri kaupunkeihin, saksalaiseen 
kulttuuriin sekä juhlapäivien viettoon (esim. 
Oktoberfest). Kurssin aiheina ruoka ja ostoksil-
la käyminen, lomamatkat, ravintolassa asiointi 
jne. Osa kurssin harjoituksista on interaktiivisia 
verkkoharjoituksia, osasta saat opettajalta hen-
kilökohtaisen palautteen. Kurssille osallistuak-
sesi tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden sekä 
kaiuttimet/kuulokkeet. Saat opettajalta ohjeet 
kurssille ennen kurssin alkua sähköpostitse osoit-
teeseen, jonka annat ilmoittautumisen yhteydes-
sä. Kurssi on samansisältöinen kuin kevään 2020 
saksan verkkokurssi. 

MONIMUOTOKURSSI
Opi tai kertaa saksaa 
monimuotoisesti - Freut mich 2
(taso A2) 1204004

Tampereen lyseon lukio, lk 505
ti 18.40-20.10
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Minna Haapasalmi | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi sopii vähintään pari vuotta saksaa opiskel-
leille ja kertaajille. Joka toinen viikko tapaamme 
luokassa keskittyen suullisiin harjoituksiin. Joka 
toinen viikko harjoittelet itsenäisesti ja omaan 
tahtiin verkossa opettajan ohjeiden mukaan. 
Osallistumiseen tarvitset tietokoneen/tabletin ja 
sähköpostin. Kurssialustana on Peda.net, johon 
tutustumme ensimmäisellä lähiopetuskerralla 
8.9. Oppikirja: Freut mich! 2 alusta. 

PERUSTASON KURSSIT (TASOT A1-A2)
Saksan alkeet - Freut mich 1
(taso A1) 1204005
Tampereen lyseon lukio, lk 505
ti 17.00-18.30
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t
Minna Haapasalmi | Syyslukukausi 47 € 

Kurssi sopii vasta-alkajille sekä unohtuneiden 
alkeiden kertaajille. Tutustumme saksan kieleen 
ja saksankielisten maiden kulttuuriin, ja harjoitte-
lemme puhumista helpoissa käytännön tilanteis-
sa. Kurssin aiheina mm. tervehtiminen, itsestä 
kertominen, mielipiteen ilmaiseminen ja erilaiset 
asiointitilanteet. Oppikirja: Freut mich 1, alusta. 
Ei opetusta 13.10. 

Lisää saksan alkeita - Freut mich 1 
(taso A1) 1204008
Tampereen lyseon lukio, lk 506
ti 18.40-20.10
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Kaisa Pertilä-Arvela | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi sopii vähintään 1 v. saksan alkeita opis-
kelleille. Jatkamme tutustumista saksan kieleen 
ja kulttuuriin rauhalliseen tahtiin. Painotamme 
kurssilla arjen puhetilanteita kielen rakenteita 
unohtamatta. Syksyn aiheina mm. perheestä 
kertominen ja juhlien vietto. Oppikirja: Freut 
mich 1, kpl 6 alkaen. Ei opetusta 13.10. 

Freut mich! 2 rauhalliseen tahtiin 
(taso A2) 1204010
Tampereen lyseon lukio, lk 506
ke 18.15-19.45
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Kaisa Pertilä-Arvela | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi sopii saksaa vähintään 3 v. opiskelleille. 
Kielen lisäksi myös saksalainen elämäntapa ja 
kultturi tulevat tutuiksi. Syksyn aiheina mm. kult-
tuuritarjonnasta puhuminen ja viestien kirjoitta-
minen. Oppikirja: Freut mich! 2, kpl 3 alkaen. Ei 
opetusta 14.10. 

Einverstanden 2 rauhalliseen 
tahtiin (taso A2) 1204011
Tampereen lyseon lukio, lk 506
to 17.00-18.30
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Kaisa Pertilä-Arvela | Syyslukukausi 49 €
Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi sopii saksaa n. 
4 v. opiskelleille ja kertaajille. Harjoittelemme kie-
lenkäyttöä monipuolisesti; syksyn aiheina mm. per-
hesuhteet ja tapaamisesta sopiminen. Oppikirja: 
Einverstanden 2, kpl 8 alkaen. Ei opetusta 15.10. 

Saksan perustason kertausta
iltapäivällä (A2) 1204013
Ahjola, Pirtti 
ma 13.00-14.30
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Renate Rintala | Syyslukukausi 49 €
Kurssi sopii vähintään muutaman vuoden saksaa 
opiskelleille ja kaikille, jotka haluavat aktivoida tai 
pitää yllä perustason saksan taitojaan. Teemme 
sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia ja ker-
taamme kielioppia. Opiskelijoiden toiveita otetaan 
myös huomioon aiheiden valinnassa. Opettajan 
oma materiaali sisältyy kurssimaksuun. Ilmoittau-
tumisen yhteydessä valittavissa alennettu hinta 
keväällä 2020 kurssille osallistuneille.
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KESKITASON KURSSIT (TASOT B1-B2)
B2-tason keskusteluryhmien kohdalla on ilmoit-
tautumisen yhteydessä valittavissa alennettu 
hinta keväällä 2020 kurssille osallistuneille.
 
Einverstanden 3 tiistaisin 
(taso B1) 1204015
Tampereen lyseon lukio, lk 506
ti 16.55-18.25
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Kaisa Pertilä-Arvela | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi sopii useita vuosia saksaa kansalaisopis-
tossa opiskelleille ja kertaajille. Syksyn aihealu-
eena mm. työn ja perheen yhdistäminen; pu-
humme runsaasti ja harjoittelemme mielipiteen 
ilmaisemista. Oppikirja: Einverstanden 3, kpl 5 
alkaen. Ei opetusta 13.10. 

Einverstanden 3 keskiviikkoisin 
(taso B1) 1204017
Tampereen lyseon lukio, lk 506
ke 16.30-18.00
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Kaisa Pertilä-Arvela | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi sopii saksaa useita vuosia kansalaisopis-
tossa opiskelleille ja esim. koulusaksan kertaajille. 
Jatkamme saksan kieleen ja saksalaisen kielialu-
een kulttuuriin perehtymistä. Syksyllä aiheina mm. 
Schwarzwald, ymäristöasiat ja kierrätys. Oppikirja: 
Einverstanden! 3, kpl 8 alkaen. Ei opetusta 14.10. 

Gesprächskreis am Morgen
(taso B2) 1204030
Saukkola, Laululuokka, lk 11 
ke 09.15-11.30
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Renate Rintala | Syyslukukausi 61 €
Umfassende Kommunikation auf Deutsch wird 
angestrebt. Freie Wortmeldungen, Gespräche, 
Meinungs- und Gedankenaustausch stehen im 
Mittelpunkt. Texte, Analysen, Interpretationen, 
Wortschatzarbeit werden hinzugezogen. 

Gesprächskreis am Mittag 
(taso B2) 1204031
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ke 12.15-13.45
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Renate Rintala | Syyslukukausi 51 € 
Kurssi on samansisältöinen kuin 1204030.

Gesprächskreis am Nachmittag 
(taso B2) 1204032
Juhannuskylän koulu, lk 81
ti 17.00-18.30
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Renate Rintala | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi on samansisältöinen kuin 1204030.

RANSKA 

VERKKOKURSSI

Matkailuranskaa verkossa 
(taso A1-A2) 1205001

17.9.-5.11.2020, 16 t 
Tuomas Salomaa | Kurssimaksu 43 €
Haluatko opiskella ranskaa esim. lomamatkaa 
varten haluamanasi ajankohtana? Tällä kurssil-
la voit valita itsellesi sopivan linjan riippuen siitä, 
haluatko kerrata matkailuranskaa vai tutustua 
siihen. Tutustumis-matkailulinjalla opitaan mm. 
tervehtimistä, tien kysymistä ja kahvila-/ravinto-

la-asiointia sekä tutustutaan ranskalaiseen kult-
tuuriin. Kertauslinjalla aiheina ovat mm. tervehti-
miset, ihmisten kuvailu, kahvila-/ravintola-asiointi 
ja ostoksilla käynti. Saat viikoittain harjoituksia 
sekä palautetta niistä opettajalta. Oppikirjaa ei 
tarvitse hankkia, mutta alkeiskirjoista voi olla 
opiskelussa hyötyä. Osallistuaksesi tarvitset tie-
tokoneen/tabletin ja sähköpostin. Myös kevään 
2020 ranskan verkkokurssin käyneet ovat terve-
tulleita mukaan. Saat opettajalta tarkat ohjeet en-
nen kurssin alkua sähköpostitse ilmoittautumisen 
yhteydessä antamaasi osoitteeseen. 

PERUSTASON KURSSIT (TASOT A1-A2)
Ranskan alkeet - Chez Olivier 1 
(taso A1) 1205004
Tampereen lyseon lukio, lk 507
ti 18.10-19.40
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Liina Tolonen | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Syksyn aika-
na opimme mm. tervehtimään, esittäytymään 
ja kertomaan itsestä ja perheestä. Tutustumme 
ranskan ääntämiseen ja myös verbien taivutuk-
seen. Oppikirja: Chez Olivier 1, alusta. 

Lisää ranskan alkeita - Chez Olivier 1
(taso A1) 1205005
Tampereen lyseon lukio, lk 507 
ti 16.30-18.00
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Liina Tolonen | Syyslukukausi 50 €
Kurssi sopii noin 1 v. ranskaa kansalaisopistossa 
opiskelleille ja alkeiden kertaajille. Harjoittelemme 
arkeen ja matkailuun liittyvää sanastoa, puhetilan-
teita ja ääntämistä sekä peruskielioppia.Tervetuloa 
oppimaan ranskaa rennossa ja kannustavassa il-
mapiirissä! Oppikirja: Chez Olivier 1, kpl 8 alkaen. 

Ranskan alkeiden kertaus
(taso A1) 1205009
Tampereen lyseon lukio, lk 503
ke 16.50-18.20
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Maija Mitrunen | Syyslukukausi 50 €
Kurssi on tarkoitettu sinulle, jos olet opiskellut 
ranskan alkeita (Chez Olivier 1 -kirjan tai vastaa-
van) ja kaipaat kertausta ennen eteenpäin siirty-
mistä. Syksyn aikana kertaamme Chez Olivier 1 
-kirjan keskeiset asiat. Kertaamme peruskieliop-
pia, vahvistamme sanastoa ja harjoittelemme ar-
kipäivän vuorovaikutustilanteita opettajan laati-
man materiaalin avulla. Tukena käytämme Chez 
Olivier 1 -kirjaa, joten osallistujalla olisi hyvä olla 
tämä tai vastaava alkeiskirja, josta löytyy opis-
kelun tueksi esim. perussanastoa ja perusverbin-
taivutus. Tammikuussa siirrymme Chez Olivier 2 
-kirjaan. Ei opetusta 14.10. 

Ranskan kertausta päivällä 
- C’est parfait! 2 (taso A2)    1205010
Monitoimitalo 13, Strömmer-sali
to 13.45-15.15
17.9.-10.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Kaija Rekola-Salo | Syyslukukausi 52 €
Leppoisa ja rauhalliseen tahtiin etenevä kertaus-
kurssi ranskaa useamman vuoden kansalaisopis-
tossa opiskelleille. Kertaamme matkailijan koh-
taamia puhetilanteita ja kielen perusrakenteita. 
Lisäksi keskustelemme ranskaksi ja tutustumme 
ranskankieliseen kulttuuriin. Oppikirja: C’est par-
fait! 2, kpl 6 alkaen. Ei opetusta 15.10. 

Arkiranskaa rauhallisesti 
- Chez Olivier 3 (taso A2-B1)    1205011
Tampereen lyseon lukio, lk 503
ke 18.30-20.00
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Maija Mitrunen | Syyslukukausi 49 €
Kurssi on tarkoitettu ranskaa 3-4 v. kansalaiso-
pistossa opiskelleille ja kertaajille. Syvennämme 
kielitaitoa monipuolisesti harjoitellen, arjen kielen-
käyttötilanteita painottaen, ja jatkamme tutus-
tumista ranskankielisten maiden kulttuuriin. Op-
pikirja: Chez Olivier 3, alusta. Ei opetusta 14.10. 

KESKITASON KURSSIT (TASOT B1-B2)
Dites-moi un peu - sano se ranskak-
si (taso B1)    1205020
Tampereen lyseon lukio, lk 424 
ti 17.30-19.00
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Elenn Stirbu | Syyslukukausi 49 €
Kurssi on tarkoitettu ranskaa muutamia vuosia 
opiskelleille, jotka haluavat puhua ranskaa ja 
parantaa erityisesti suullista kielitaitoa. Kurssilla 
painotamme suullista viestintää, sanaston laa-
jentamista ja ääntämistä; syksyn aiheina mm. 
ammatit, kielen oppiminen ja Ranska. Oppikirja: 
Dites-moi un peu B1-B2, joka käsitellään syksyn 
aikana loppuun. Opettaja avustaa tarvittaessa 
kirjan hankkimisessa. Ei opetusta 13.10. 

La France de nos jours
(taso B1) 1205025
Tampereen lyseon lukio, lk 512
ti 17.00-19.30
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Marja-Leena Kilpinen | Syyslukukausi 61 €
Kurssi sopii ranskaa jo pitkään harrastaneille, 
erityisesti kirjallisuudesta kiinnostuneille opis-
kelijoille. Luemme otteita ranskankielisestä 
kirjallisuudesta, keskustelemme siitä ja muista 
opettajan ja kurssilaisten ehdottamista aiheista. 
Kielioppiakin kertaamme tarvittaessa. Opettajan 
oma materiaali. Uudet ja vanhat opiskelijat ovat 
tervetulleita mukaan! 

VENÄJÄ 

VERKKOKURSSIT

Venäjän alkeet verkossa 
- Pora 1 (taso A1) 1206002 

22.9.-8.12.2020, 22 t | 12.1.-30.3.2021, 22 t 
Arina Myllyoja | Syyslukukausi 46 €
Kurssi sopii vasta-alkajille ja alkeiden kertaajille. 
Opiskelemme aluksi kyrilliset aakkoset; muita 
syyskauden aiheita ovat mm. esittäytymiset, 
kuulumisten vaihto ja kieliopista substantiivien 
suku, pronominit ja numerot. Harjoittelemme 
myös ääntämistä. Oppikirja: Pora! 1, josta ta-
voitteena on opiskella syksyllä kpl 1-2 ja jatkaa 
tammikuussa kpl 3:sta eteenpäin. Kurssialus-
tana on opiskelijalle helppokäyttöinen Peda.
net, johon avautuu tiistaisin uusi opiskeluviikko. 
Verkkokurssiin sisältyy mm. itsenäisesti tehtä-
viä Quizlet-harjoituksia, opetusvideoita, palau-
tettavia tehtäviä, josta saat opettajalta henki-
lökohtaista palautetta, sekä ohjausta. Huom! 
Quizlet-harjoituksien tekeminen vaatii englannin 
kielen ymmärtämistä. Kurssilla annetaan ohjeet 
kyrillisen näppäimistön asennukseen ja käyt-
töön, mikäli opiskelijalla ei ole niitä ennestään 
käytössä. Osallistuaksesi kurssille tarvitset tie-

tokoneen, verkkoyhteyden ja tietokoneen käytön 
perustaidot. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä säh-
köpostitse ennen kurssin alkua ilmoittautumisen 
yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen. 
Ei opetusta viikolla 42. 

Opi tai kertaa kyrilliset 
aakkoset verkossa 
(taso A1) 1206001

6.10.-10.11.2020, 12 t 
Kristina Repo | Kurssimaksu 37 € 
Tällä 6 viikon kurssilla opiskellemme/kertaamme 
kyrilliset aakkoset ja harjoittelemme niiden luke-
mista ja kirjoittamista. Kurssi sopii sekä vasta-al-
kajille että kertaajille. Kurssialustana on Peda.
net, ja kurssilla on mahdollisuus myös kokous-
sovelluksen käyttöön. Osallistuaksesi tarvitset 
tietokoneen/tabletin verkkoyhteydellä. Tulostus-
mahdollisuus ainakin kerran kurssin alkaessa on 
eduksi osallistumiselle. Opettaja ottaa sinuun yh-
teyttä sähköpostitse ennen kurssin alkua ilmoit-
tautumisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen 
ja antaa tarkemmat ohjeet kurssille.  

PERUSTASON KURSSIT (TASO A1)
Venäjän alkeet - Pora! 1 
(taso A1) 1206003
Juhannuskylän koulu, lk 43
ke 18.40-20.10
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Kristina Repo | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille: opiskelemme 
aluksi kyrilliset aakkoset ja harjoittelemme niiden 
kirjoittamista ja ääntämistä. Kielen alkeiden op-
pimisen ohessa tutustumme myös venäläiseen 
kulttuuriin. Oppikirja: Pora! 1, alusta. 

Lisää venäjää - Pora! 1 
(taso A1) 1206004
Juhannuskylän koulu, lk 43
ke 17.00-18.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Kristina Repo | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi sopii n. 1,5 v. venäjää kansalaisopistossa 
opiskelleille. Aloitamme syksyn kertaamalla jo 
opittua (kirjan alkupään aiheita). Opimme lisää 
sanastoa ja harjoittelemme venäjän puhumista 
arjen viestintätilanteissa, Samalla jatkamme pe-
rehtymistä venäläiseen kulttuuriin. Tervetuloa 
mukaan myös kaikki kertaajat, jotka osaavat jo 
kyrilliset aakkoset. Oppikirja: Pora! 1, kpl 7 alkaen.

ESPANJA 

VERKKOKURSSIT

Matkailuespanjaa verkossa 
(taso A1) 1207001

18.9.-6.11.2020, 16 t 
Tuomas Salomaa | Kurssimaksu 43 € 
Suunnitteletko matkaa espanjankieliseen maa-
han? Haluatko tutustua matkalla tarpeellisiin 
ilmauksiin ja oppia matkailijalle hyödyllisiä asioi-
ta kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja tien 
kysyminen? Opimme myös ravintolassa ja kah-
vilassa asiointia sekä ostoksilla käymistä espan-
jaksi. Saat viikoittain harjoituksia sekä palautetta 
niistä kurssin opettajalta. Lisäksi saat kulttuuri-
tietoa Espanjasta. Osallistuaksesi tarvitset tie-
tokoneen/tabletin ja sähköpostin. Oppikirjaa ei 
tarvitse hankkia, mutta alkeisoppikirjasta voi olla 

kurssin aikana hyötyä. Saat opettajalta tarkat 
ohjeet ennen kurssin alkua sähköpostitse ilmoit-
tautumisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen. 
 

Kertaa espanjaa verkossa 1 
(taso A2) 1207002

18.9.-20.11.2020, 20 t 
Tuomas Salomaa | Kurssimaksu 46 €
Kurssilla kerrataan espanjan kieliopin perus-
asioita kuten artikkelit, verbin preesens ja adjek-
tiivin taivutus. Aihealueina arjen kielenkäyttöti-
lanteet, mm. ihmisten ja elinympäristön kuvailu, 
tervehdykset, ravintola, ostoksilla käynti ja mie-
lipiteen ilmaiseminen. Samalla opitaan lisää Es-
panjan kulttuurista. Saat viikoittain harjoituk-
sia ja palautettavan soveltamistehtävän, josta 
saat opettajalta henkilökohtaiset kommentit. 
Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen/tabletin ja 
sähköpostin sekä pohjatietoina n. 2 vuoden es-
panjan opiskelut. Aikaisempien espanjankurssi-
en oppikirjoista on kurssin aikana hyötyä, vaik-
ka kurssilla ei olekaan varsinaista oppikirjaa. 
Opettaja ottaa sinuun yhteyttä ennen kurssin 
alkua ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi 
sähköpostiosoitteeseen, jolloin saat tarkemmat 
ohjeet kurssille. 

Kertaa espanjaa verkossa 2 
(taso B1) 1207003 

14.9.-16.11.2020, 20 t 
Tuomas Salomaa | Kurssimaksu 46 €
Kurssilla kerrataan/opitaan erityisesti espan-
jan menneet aikamuodot (imperfekti, preteriti). 
Kurssin aiheita ovat mm. ihmisten ja arkipäivän 
kuvailu, matkan suunnittelu/kuvailu ja mennei-
syydestä kertominen. Opitaan myös lisää Es-
panjan kulttuurista. Saat viikoittain harjoituksia 
ja palautettavan soveltamistehtävän, josta saat 
henkilökohtaiset kommentit. Osallistuaksesi 
tarvitset tietokoneen/tabletin, sähköpostin ja 
pohjatietoina n. 3 v. espanjan opiskelut. Aikai-
sempien espanjankurssien oppikirjoista on kurs-
sin aikana hyötyä, vaikka kurssilla ei olekaan 
varsinaista oppikirjaa. Sekä uudet opiskelijat että 
kevään 2020 vastaavan käyneet ovat tervetul-
leita kurssille. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä en-
nen kurssin alkua ilmoittautumisen yhteydessä 
antamaasi sähköpostiosoitteeseen, jolloin saat 
tarkemmat ohjeet kurssille. 

Päiväkahvit etänä epanjaksi 
(A2) 1207005

la 11.30-13.00
12.9.-5.12.2020, 14 t 
Riikka Hietakorpi | Kurssimaksu 38 € 
Tervetuloa päiväkahveille espanjaksi joka toinen 
lauantai! Tällä kurssilla ei haittaa, vaikka asuisit 
kaukana tai vaihtaisit paikkaa kesken kurssin. Kurs-
si sopii sinulle, jos olet opiskellut muutaman vuo-
den espanjaa ja haluat ylläpitää espanjan taitoasi. 
Keitämme omissa kodeissamme päiväkahvit ja 
keskustelemme espanjaksi kokoussovellus Zoomin 
välityksellä (opiskelijalle ilmainen sovellus). Keskus-
teluaiheet liittyvät arkeen ja matkailuun. Jokaiselle 
lauantaille on vapaan keskustelun lisäksi oma tee-
ma kuten ruoka / kahvilat / Espanja, johon saat 
opettajalta sanastoa/materiaalia etukäteen. Voit 
myös vaikuttaa teemojen valintaan kirjoittamalla 
toiveestasi opettajalle sähköpostitse tai Zoomin 
keskustelualueella. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä 
sähköpostitse ennen kurssin alkua ja antaa tarkem-
mat ohjeet kurssille. Osallistuaksesi sinulla tulee olla 
tietokone tai tabletti sekä toimiva verkkoyhteys.

PERUSTASON KURSSIT (TASOT A1-A2)
Espanjan alkeiden pikakertaus 
(taso A1) 1207006
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ti, to 17.00-19.30, la 09.45-12.15
1.9.-5.9.2020, 9 t 
Riikka Hietakorpi | Kurssimaksu 31 €
Kurssi sopii kaikille, jotka ovat opiskelleet espanjan 
alkeita esim. muutaman kuukauden kansalaisopis-
tossa ja haluavat pikakertauksen alkeista ennen 
syksyn kurssien aloitusta. Opetuspäivät ovat 1. ja 
3.9. klo 17-19.30 sekä 5.9. klo 9.45-12.15. Opetta-
jan oma materiaali sisältyy kurssin hintaan. 

Espanjan alkeet päivällä 
- ¡Perfecto! (taso A1) 1207008
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ti 12.00-13.30
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Leena Marjamäki | Syyslukukausi 51 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Opiskelem-
me rauhalliseen tahtiin, runsaasti harjoitellen ja 
kerraten, käytännön kielitaitoa painottaen. Syk-
syn aiheina mm. tutustuminen ja esittäytyminen 
sekä kahvilassa ja ravintolassa asioiminen. Oppi-
kirja: ¡Perfecto! 1, alusta. 

Espanjan alkeet illalla 
- ¡Perfecto! (taso A1) 1207009
Juhannuskylän koulu, lk 33
to 17.00-18.30
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Leena Marjamäki | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Tutustumme 
espanjan kieleen käytännön kielitaitoa painottaen 
ja runsaasti harjoitellen. Syksyn aiheina mm. tutus-
tuminen ja esittäytyminen sekä kahvilassa ja ravin-
tolassa asioiminen. Oppikirja: ¡Perfecto! 1, alusta. 

Espanjan alkeet illalla 
- Ventana (taso A1) 1207010
Juhannuskylän koulu, lk 36 
ti 16.45-18.15
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Nina Pylvinen | Syyslukukausi 48 €
Vasta-alkajille tai alkeiden kertaajille tarkoitet-
tu kurssi. Harjoittelemme alusta lähtien kielen 
käyttöä arjen viestintätilanteissa ja samalla tu-
tustumme espanjankielisen maailman tapoihin 
ja kulttuuriin. Syksyn aiheina mm. kohteliaisuus-
fraasit, tutustuminen ja kahvilassa tilaaminen. 
Oppikirja: Ventana 1, alusta. 

Lisää espanjan alkeita päivällä 
(taso A1) 1207011
Saukkola, lk 10
pe 11.45-13.15
11.9.-4.12.2020, 24 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Cies González | Syyslukukausi 47 € 
Kurssi sopii n. 1 v. espanjaa opiskelleille ja alkei-
den kertaajille. Harjoittelemme kielen käyttöä 
arjen tilanteissa ja tutustumme samalla espan-
jankielisen maailman tapoihin ja kulttuuriin. 
Syksyllä aiheina mm. majoittuminen ja kaupun-
gilla liikkuminen. Kurssin opettaja puhuu hyvin 
suomea. Oppikirja: Ventana 1, kpl 5 alkaen. Ei 
opetusta 16.10. 

Tarkemmat kurssitiedot 
löytyvät opetusaloittain

ahjola.fi/Kurssit
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¡Perfecto! 2 tiistaisin 
(taso A1) 1207012
Juhannuskylän koulu, lk 36
ti 18.30-20.00
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Nina Pylvinen | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi sopii espanjaa vähintään 1 v. kansalaiso-
pistossa opiskelleille. Jatkamme opiskelua pai-
nottaen arkeen ja matkailuun liittyviä tilanteita, 
runsaasti harjoitellen. Syksyn aiheina mm. ihmis-
ten ja asioiden kuvailu, ostokset ja päivätoimet. 
Oppikirja: ¡Perfecto! 2, alusta. 

Lisää espanjaa ripeästi 
- ¡Dime! 1 (taso A1) 1207013
Tampereen lyseon lukio, lk 103
ke 18.40-20.10
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Merja Vähätiitto | Syyslukukausi 49 €
Kurssi sopii noin 1 v. espanjaa ripeästi etenevässä 
ryhmässä opiskelleille ja esim. aiemmin espanjaa 
pari vuotta opiskelleille kertaajille. Syksyllä opim-
me kertomaan päivärytmistämme, tutustumme 
Espanjan kouluihin ja käymme ostoksilla. Oppi-
kirja: ¡Dime! 1, kpl 7 alkaen. Ei opetusta 14.10. 

Ventana 2 aamupäivällä 
(taso A1-A2) 1207014
Saukkola, lk 10
pe 10.00-11.30
11.9.-4.12.2020, 24 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Cies González | Syyslukukausi 47 € 
Kurssi sopii noin 2 v. espanjaa opiskelleille. 
Harjoittelemme kielen käyttöä arjen tilanteissa 
tutustuen samalla espanjankielisen maailman 
tapoihin ja kulttuuriin. Syksyllä keskitymme eri-
tyisesti matkailuaiheisiin. Kurssin opettaja pu-
huu hyvin suomea. Oppikirja: Ventana 2, kpl 2 
alkaen. Ei opetusta 16.10. 

Espanjaa ripeästi - ¡Dime! 2 
(taso A1-A2) 1207015
Tampereen lyseon lukio, lk 103
ti 19.00-20.30
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Merja Vähätiitto | Syyslukukausi 49 € 
Ripeästi etenevä kurssi, joka sopii vähintään n. 2 
vuotta espanjaa opiskelleille sekä kertaajille. Syk-
syllä puhumme säästä, urheilusta ja Espanjan 
erilaisista ilmastoista ja käymme vaateostoksilla. 
Oppikirja: ¡Dime! 2, alusta. Ei opetusta 13.10. 

Ventana 2 - espanjaa keskiviikkoisin
(taso A1-A2) 1207016
Juhannuskylän koulu, lk 81
ke 18.40-20.10
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Cíes González | Syyslukukausi 47 € 
Kurssi sopii vähintään n. 3 v. espanjaa opiskelleil-
le ja kertaajille. Kevään aiheena mm. muoti. Op-
pikirja: Ventana 2, kpl 5 alkaen. Kurssin opettaja 
puhuu hyvin suomea. Ei opetusta 14.10. 

¡Dime! 2 maanantaisin 
(taso A1-A2) 1207017
Tampereen lyseon lukio, lk 103
ma 17.00-18.30
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Merja Vähätiitto | Syyslukukausi 49 € 
Ripeään tahtiin etenevä kurssi, joka sopii espanjaa 
vähintään n. 3 v. opiskelleille ja kertaajille. Syk-
syn aiheina erilaiset asunnot ja huonekalut sekä 
lääkärissäkäynti. Opimme myös kertomaan mitä 
olemme tekemässä ja mitä olemme tehneet. Op-
pikirja: ¡Dime! 2, kpl 3 alkaen. Ei opetusta 12.10. 

Espanjaa päivällä - ¡Perfecto! 3
(taso A2) 1207018
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ti 13.40-15.10
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Leena Marjamäki | Syyslukukausi 51 € 
Kurssi sopii espanjaa n. 3 vuotta kansalaisopis-
tossa opiskelleille. Jatkamme opiskelua rauhalli-
seen tahtiin, jo opittua kerraten ja runsaasti ar-
jen kielenkäyttötilanteita harjoitellen. Oppikirja: 
¡Perfecto! 3, alusta. 

Espanjaa aamupäivällä - ¡Perfecto! 3
(taso A2) 1207020
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ma 10.00-11.30
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Maija Mitrunen | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi sopii espanjaa n. 4 v. kansalaisopistossa 
opiskelleille. Syksyn aiheina mm. päivätoimet, ta-
varatalossa asiointi ja elämänvaiheet. Jatkamme 
myös menneestä kertomisen harjoittelua. Oppi-
kirja: ¡Perfecto! 3, kpl 3 alkaen. Ei opetusta 12.10. 

¡Dime! 3 - espanjaa maanantaisin
(taso A2)     1207030
Tampereen lyseon lukio, lk 103
ma 18.40-20.10
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Merja Vähätiitto | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi sopii espanjaa 5-6 v. kansalaisopistossa 
opiskelleille. Syyskaudella lähdemme autoilemaan 
ja suunnittelemme tulevaisuutta sekä opimme 
kuvailemaan ihmisten ominaisuuksia. Oppikirja: 
¡Dime! 3, kpl 7 alkaen. Ei opetusta 12.10. 

¡Dime! 3 - espanjaa tiistaisin 
(taso A2) 1207031
Tampereen lyseon lukio, lk 103
ti 17.20-18.50
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Merja Vähätiitto | Syyslukukausi 49 €
Kurssi on samansisältöinen kuin 1207030. Ei 
opetusta 13.10. 

Ventana 4 - päivällä 
(taso A2-B1) 1207032
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ma 11.40-13.10
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Maija Mitrunen | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi sopii espanjaa n. 5 v. kansalaisopistossa 
opiskelleille. Jatkamme kielen opiskelua tutus-
tuen samalla lisää espanjankieliseen arkeen ja 
kulttuuriin. Syksyn aiheina mm. kotityöt, opiske-
leminen ja perinteet. Opimme antamaan käskyjä 
ja kieltoja ja ilmaisemaan toiveita ja tahtoa. Op-
pikirja: Ventana 4, alusta. Ei opetusta 12.10. 

¡Fantástico! 4 (taso A2-B1)    1207035
Juhannuskylän koulu, lk 82
ke 17.15-18.45
9.9.-2.12.2021, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Katri Harmanen | Syyslukukausi 47 €
Kurssi sopii espanjaa vähintään n. 5 vuotta kan-
salaisopistossa opiskelleille. Syksyn teemoina 
ovat mm. asiointitilanteet, mielipiteiden ilmaisu 
ja media. Jatkamme myös espanjan subjunktii-
vin harjoittelua. Oppikirja: ¡Fantástico! 4, kpl 5 
alkaen. Ei opetusta 14.10. 

Qué tal 2 Hervannassa 
(taso A2-B1) 1207036
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 202
ke 14.20-15.50
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Cíes González | Syyslukukausi 47 € 
Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut espanjaa 
useita vuosia, esim. Fantástico 1-4 -kirjat, ja 
kaipaat kertausta. Kertaamme ja syvennäm-
me kieliopin rakenteita rauhalliseen tahtiin ja 
tutustumme kulttuuriin. Tervetuloa uudet ja 
vanhat opiskelijat! Oppikirja: ¿Qué tal? 2 Kie-
lioppi ja harjoitukset, kpl 3 alkaen. ¿Qué tal? 
2 Tekstit ja harjoitukset -kirjan hankkiminen 
harjoituskirjan oheen on vapaaehtoista. Ei 
opetusta 14.10. 

KESKITASON KURSSIT (TASOT B1-B2)
Buenas Migas 3 keskiviikkoisin
(taso B1) 1207037
Juhannuskylän koulu, lk 81
ke 17.00-18.30
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Cíes González | Syyslukukausi 47 € 
Kurssi on tarkoitettu muutaman vuoden es-
panjaa opiskelleille ja perustaitojen kertaajille. 
Syksyn teemoina mm. musiikki ja subjunktiivin 
harjoittelua. Oppikirja: Buenas Migas 3, kpl 5 al-
kaen. Ei opetusta 14.10. 

Keskustellaan espanjaksi 
iltapäivällä (taso B1) 1207040
Ahjola, Pirtti
pe 13.00-14.30
11.9.-4.12.2020, 24 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Merja Vähätiitto | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut espanjaa 
useita vuosia, pystyt osallistumaan keskustelui-
hin arkisista aiheista espanjan kielellä ja haluat 
rohkaistua puhumaan. Teemme harjoituksia pa-
reittain ja pienryhmissä, opimme toisiltamme ja 
saamme kokemuksia erilaisten ihmisten kanssa 
puhumisesta. Käsiteltävistä aiheista sovitaan 
yhdessä kurssin alussa. Tervetuloa mukaan kes-
kustelemaan! Ei opetusta 9.10. 

Keskustellaan espanjaksi 
keskipäivällä (taso B1-B2) 1207045
Ahjola, Pirtti
ti 12.00-13.30
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Merja Vähätiitto | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi sopii espanjaa useita vuosia opiskelleille, 
jotka pystyvät keskustelemaan espanjan kielellä 
ja haluavat ylläpitää ja aktivoida kielitaitoaan. 
Puhumme espanjaksi niin ajankohtaisista kuin 
espanjankielisten maiden elämäntapaan ja kult-
tuuriin liittyvistä aiheista. Sovimme kurssin ai-
heista tarkemmin yhdessä. Kurssi on tasoltaan 
ja aiheiltaan astetta vaativampi kuin perjantain 
keskusteluryhmä 1207040. Ei opetusta 13.10. 

Hablamos y jugamos en español
(taso B1-B2) 1207050
Saukkola, lk 10
ti 14.45-16.15
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Cies González | Syyslukukausi 48 € 
Bienvenidos a este curso de conversación don-
de aprenderemos sobre cultura española, ha-
blaremos sobre diferentes temas y jugaremos 
para aprender de manera divertida. Si has es-
tudiado la gramática básica (por ejemplo, Fan-
tástico 4) y quieres practicar más tu español, 

¡este curso es perfecto para ti! No hay clase el 
día 13.10. 

Tervetuloa espanjan keskustelukurssille, jolla 
opimme Espanjan kulttuurista, pelaamme lauta-
pelejä ja keskustelemme monenlaisista aiheista! 
Kurssi sopii kaikille, jotka ovat opiskelleet useita 
vuosia espanjan kielioppia (esim. Fantástico 4 tai 
vastaava) ja haluavat harjoitella puhetaitojaan 
monipuolisesti. Opettajan oma materiaali sisäl-
tyy kurssin hintaan. Ei opetusta 13.10. 

Curso de conversación y cultura 
española (taso B2) 1207055
Juhannuskylän koulu, lk 73
ma 18.40-20.10
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Cíes González | Syyslukukausi 48 € 
Curso de conversación en español para estudian-
tes que ya han estudiado varios años. El objetivo 
del curso es poner en práctica tus conocimientos 
de español, aprender más vocabulario, hablar 
sobre temas de actualidad y aprender jugando. 
¡Bienvenidos! No hay clase el 12 de octubre. 

EDISTYNEEN TASON KURSSI (TASO C1)
¡Perfecciona tu español! 
(Taso C1) 1207060
Juhannuskylän koulu, lk 73
ma 17.00-18.30
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Cíes González | Syyslukukausi 47 € 
Curso de nivel superior para alumnos que llevan 
varios años estudiando español y que ya han es-
tudiado la gramática básica pero quieren profun-
dizar en el idioma y ganar fluidez. Estudiaremos 
más gramática y practicaremos lectura, conver-
sación, etc. El libro de texto es Vitamina C1, de 
Sgel, capítulo 10. No hay clase el 12 de octubre.

ITALIA 

VERKKOKURSSIT

Italian kertausta verkossa 1 
(taso A1) 1208001

18.9.-27.11.2020, 21 t 
Katri Kuusela | Kurssimaksu  47 € 
Kurssi on tarkoitettu italian alkeita n. 1 v. opis-
kelleille, jotka haluavat kerrata ja harjoitella itse-
näisesti. Kurssi sopii esim toisen vuoden lähiope-
tuskurssin tueksi tai itsenäiseksi kertauskurssiksi. 
Kurssialustana käytetään Edmodoa ja muita kie-
lenoppimiseen soveltuvia verkkosovelluksia. Näi-
den käyttöön pääset tutustumaan aloituskerralla 
18.9. klo 17-19.15 Ahjolan Pirtissä. Aloituskerran 
jälkeen kurssi pidetään kokonaan verkossa. Ota 
aloituskerralle mukaan oma kannettava tietoko-
ne (tai tabletti, jos kannettavaa ei ole).  Kurssin 
aiheet etenevät Bella vista 1-kirjan kappaleiden 
0–6 mukaan, mutta opiskelun tukena voi käyt-
tää myös jotakin muuta alkeistason oppikirjaa. 
Tavoitteena on saada opittu sanasto ja raken-
teet aktiiviseen käyttöön. Osa kurssin tehtävis-
tä tehdään itsenäisesti, osasta saat palautetta 
opettajalta. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä en-
nen kurssin alkua sähköpostilla, jolloin saat tar-
kemmat ohjeet kurssille. Huom! Laajempi kuvaus 
ilmoittautumissivuillamme www.ahjola.fi. Ei 
opetusta viikolla 42 (12.-18.10.). 

Italian kertausta verkossa 2 
(taso A2) 1208002

18.9.-27.11.2020, 21 t 
Katri Kuusela | Kurssimaksu  47 € 
Kurssi on tarkoitettu italiaa n. 4 v. opiskelleille, 
jotka haluavat kerrata ja harjoitella itsenäises-
ti. Kurssialustana käytetään Edmodoa ja muita 
kielenoppimiseen soveltuvia verkkosovelluksia. 
Näiden käyttöön tutustutaan aloituskerralla pe 
18.9. klo 17-19.15 Ahjolan Pirtissä. Aloituskerran 
jälkeen kurssi pidetään kokonaan verkossa. Ota 
aloituskerralle mukaan oma kannettava tietoko-
ne (tai tabletti, jos kannettavaa ei ole). Kurssilla 
kertaamme kielitaidon eri osa-alueita perustuen 
Bella vista 2 -kirjan kappaleisiin 1-5. Tavoitteena 
on saada opittu sanasto ja rakenteet aktiiviseen 
käyttöön sekä harjoitella kuullunymmärtämistä 
ja tekstien ymmärtämistä. Kurssilla on joka viik-
ko muutamia tehtäviä, jotka osallistujat tekevät 
suurimmaksi osaksi itsenäisesti. Osasta tehtävistä 
saat palautetta opettajalta. Opettaja ottaa sinuun 
yhteyttä ennen kurssin alkua sähköpostilla, jolloin 
saat tarkemmat ohjeet kurssille. Huom! Laajempi 
kuvaus ilmoittautumissivuillamme www.ahjola.fi. 
Ei opetusta viikolla 42 (12.-18.10.).

PERUSTASON KURSSIT (TASOT A1-A2)
Italian päiväalkeet - Bella Vista 1 
(taso A1) 1208004
Tampereen työväentalo, seminaarisali
to 12.45-14.15
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Katri Kuusela | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Tustustum-
me italian ääntämiseen, harjoittelemme nume-
roita, tapaamisia ja helppoja asiointitilanteita ja 
perehdymme hiukan jo kielen rakenteisiinkin. Py-
rimme ottamaan kielen käyttöön alusta alkaen! 
Oppikirja: Bella vista 1, alusta. Ei opetusta 15.10. 

Italian alkeet illalla - Bella Vista 1 
(taso A1) 1208005
Juhannuskylän koulu, lk 31
ti 19.00-20.30
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Lotta Baruffato | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Harjoitte-
lemme paljon puhumista ja pyrimme ottamaan 
kielen käyttöön alusta lähtien. Kurssilla saat 
myös lähikosketuksen italialaiseen elämänme-
noon. Oppikirja: Bella vista 1, alusta. 

Italian alkeet ripeästi 
(taso A1) 1208006
Tampereen lyseon lukio, lk 102
ma 18.30-20.00
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Rosella Daghetti | Syyslukukausi 50 € 
Ripeästi etenevä alkeiskurssi sopii vasta-alkajille, 
jotka haluavat opiskella myös kotona oppitun-
tien välissä, tai kertaajille, jotka toivovat reipasta 
etenemistahtia. Opimme italian perusrakenteita, 
ääntämistä ja kielenkäyttötilanteita. Syksyllä 
opimme mm. esittäytymään ja kertomaan mil-
loin, missä ja kuinka usein teemme jotaikin. Op-
pikirja Si parte! käsitellään lukuvuoden aikana 
kokonaisuudessaan. Benvenuti! 

Helppoa italiaa aamupäivällä 
- Bella Vista 1 (taso A1) 1208008
Ahjola, Pirtti
ti 10.00-11.30
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Katri Kuusela | Syyslukukausi 47 € 
Kurssi sopii italian alkeita vähintään muutaman 
kuukauden opiskelleille. Alussa kertaamme Bella 
vista 1 kpl 4 aiheita, sen jälkeen jatkamme ita-
lian kieleen perehtymistä rauhalliseen tahtiin ja 
monipuolisesti harjoitellen, aiheina mm. ravin-
tolassa asioiminen ja kaupungilla liikkuminen. Ei 
opetusta 13.10. 

Italiaa illalla - Bella Vista 1 
(taso A1) 1208010
Juhannuskylän koulu, lk 13
ti 17.15-18.45
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Katri Harmanen | Syyslukukausi 47 € 
Kurssi sopii italiaa noin vuoden kansalaisopistos-
sa opiskelleille. Syksyn aiheina mm. ravintola ja 
ruoka sekä kaupungilla liikkuminen. Oppikirja: 
Bella Vista 1, kpl 6 alkaen. Ei opetusta 13.10. 

Italiaa aamupäivällä - Bella vista 1
(taso A1) 1208012
Tampereen työväentalo, seminaarisali
to 10.30-12.00
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Katri Kuusela | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi on tarkoitettu italiaa n. 2 vuotta opiskel-
leille. Jatkamme italian kieleen ja kulttuuriin pe-
rehtymistä. Syksyn aiheina mm. ruokakaupassa 
asiointi ja perhe. Oppikirja: Bella vista 1, kpl 10 
alkaen. Ei opetusta 15.10. 

Italiaa iltaisin - Bella Vista 1-2 
(taso A1-A2) 1208015
Juhannuskylän koulu, lk 31
ti 17.15-18.45
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Lotta Baruffato | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi sopii italiaa noin 2 v. opiskelleille. Aloi-
tamme kertaamalla mm. perfektiä ja jatkamme 
rauhalliseen tahtiin Bella Vista 1 -kirjan kpl 13 
alkaen. Lokakuun aikana siirrymme oppikirjaan 
Bella Vista 2. Huom! Uusien opiskelijoiden ei tar-
vitse hankkia tälle kurssille Bella Vista 1 -kirjaa. 

Italiaa aamuvirkuille keskiviikkoisin 
- Bella vista 2 (taso A2) 1208016
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ke 09.10-10.40
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Katri Kuusela | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi on tarkoitettu italiaa vähintään noin 3 v. 
opiskelleille. Jatkamme italian kieleen ja kulttuuriin 
perehtymistä, aiheina mm. ruoanlaitto ja matkailu. 
Oppikirja: Bella vista 2, alusta. Ei opetusta 14.10. 

Italiaa aamuvirkuille torstaisin 
- Bella vista 2 (taso A2) 1208017
Tampereen työväentalo, seminaarisali
to 09.00-10.30
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Katri Kuusela | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi on tarkoitettu italiaa vähintään 4 v. opis-
kelleille. Jatkamme italian kieleen ja kulttuuriin pe-
rehtymistä. Syksyn aiheina ovat mm. luontomat-
kailu ja Suomesta kertominen italiaksi. Oppikirja: 
Bella vista 2, kpl 5 alkaen. Ei opetusta 15.10. 
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Azione! - italiaa aamupäivällä 
(taso A2-B1) 1208022
Saukkola, lk 10
ke 10.15-11.45
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Rosella Daghetti | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi sopii muutamia vuosia italiaa kansalaisopis-
tossa opiskelleille (esim. Bella vista 1-2 -kirjat). Ter-
vetuloa puhumaan italiaa ja kertaamaan aiemmin 
opittua! Opimme mm. kertomaan omasta kaupun-
gista ja elämästä ennen ja tulevaisuudessa. Oppi-
kirja: Azione! (Loescher), kpl 9 alkaen. Uudet opis-
kelijat ovat tervetulleita mukaan, opettaja avustaa 
tarvittaessa oppikirjan hankkimisessa. 

KESKITASON KURSSIT (TASOT B1-B2)
Italiaa keskitasolle 
- Nuovo Contatto (taso B1)    1208024
Tampereen lyseon lukio, lk 102
ma 16.30-18.00
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Rosella Daghetti | Syyslukukausi 50 € 
Keskitason kurssilla perehdymme lisää italian 
kieleen ja kulttuuriin sekä vahvistamme aiemmin 
opittua kielioppia ja sanastoa. Puhumme pää-
osin italiaa. Syksyn aiheina mm. työ ja ammatit, 
italialaiset ja perhe. Oppikirja: Nuovo Contatto 
B1 (Loescher), kpl 4 alkaen. 

Leggiamo! Italiaa edistyneille 
(taso B2) 1208027
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ke 10.40-12.10
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Katri Kuusela | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi sopii italiaa jo useita vuosia opiskelleille, 
jotka ovat innostuneita lukemaan autenttisia 
tekstejä. Kurssilla luetaan lehtiartikkeleita ja kir-
jallisuusotteita italialaisesta nykykirjallisuudesta 
sekä katsotaan aiheisiin liittyviä videoita. Lisäksi 
kerrataan kielioppia. Kurssin tavoitteena on yl-
läpitää kielitaitoa, laajentaa sanavarastoa sekä 
saada kokemusta erilaisten autenttisten tekstien 
lukemisesta. Ei opetusta 14.10. 

Italian kieltä ja kulttuuria 
edistyneille (taso B2) 1208029
Tampereen lyseon lukio, lk 507
ke 18.45-20.15
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Chiara Zitano | Syyslukukausi 50 € 
Kurssi sopii italiaa useita vuosia opiskelleille, 
edistyneille italian kielen ja kulttuurin harrasta-
jille. Keskustelemme paljon ja jatkamme Italian 
kulttuuriin perehtymistä; keskusteluihin virittä-
vät mm. videot, musiikki, runot, ja lehtiartikkelit. 
Osallistujat voivat myös osallistua aiheiden va-
lintaan. Ei opetusta 14.10. 

L’Italia: bellezze, arte, 
virtù e problemi (taso B2)    1208030
Tampereen työväentalo, seminaarisali
pe 10.00-11.30
11.9.-4.12.2020, 26 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Rosella Daghetti | Syyslukukausi 51 € 
Durante il corso useremo articoli, riviste e mate-
riale audiovisivo per spunti di discussione e eser-
cizi di gruppo e in coppia che faremo in italiano. 
Temi autunnali: Le lingue straniere e le religioni 
nel mondo. Sono benvenuti anche nuovi studen-
ti. Benvenuti! 

ARABIA 

Arabiaa aakkosista alkaen 
(taso A1) 1299201
Juhannuskylän koulu, lk 41
ke 19.10-20.40
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Walid Abdel Rahman | Syyslukukausi 49 € 
Tervetuloa oppimaan yhtä maailman puhutuim-
mista kielistä! Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja 
auttaa kommunikoimaan esim. arabialaisten naa-
pureiden, ystävien tai asiakkaiden kanssa. Opim-
me kurssilla arabialaiset aakkoset, harjoittelemme 
helppoa arjen sanastoa (esim. ruoka, vaatteet, 
kehonosat) ja puhumista. Kurssin päätyttyä osaat 
puhua jonkin verran arabiaa helpoissa tilanteissa. 
Kurssin opetuskieli on suomi, mutta opettaja puhuu 
myös sujuvaa englantia tarvittaessa. Opettajan 
laatima materiaali sisältyy kurssimaksuun. 

Lisää arabiaa (taso A1) 1299202
Juhannuskylän koulu, lk 41
ke 17.30-19.00
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Walid Abdel Rahman | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi on tarkoitettu jo vähän arabiaa opiskelleille, 
esim. kansalaisopiston alkeiskurssin verran. Terve-
tuloa mukaan, jos tunnet arabian aakkoset ja joita-
kin sanoja. Kurssin aiheet liittyvät mm. perheeseen 
ja työhön; harjoittelemme myös kohteliaita lauseita 
ja kieliopista keskitymme menneestä ajasta kerto-
miseen. Kurssin käytyäsi pystyt puhumaan jonkin 
verran arabiaa monissa arjen tilanteissa. Kurssin 
opetuskieli on suomi, mutta opettaja puhuu tarvit-
taessa myös sujuvasti englantia. Opettajan laatima 
materiaali sisältyy kurssin hintaan. 

HEPREA 

Heprea 1 alusta alkaen 
(taso A1) 1298101
Juhannuskylän koulu, lk 72
ke 16.30-18.00
9.9.-9.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Marika Peussa | Syyslukukausi 53 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Aluksi tutus-
tumme heprean kirjaimiin ja vokaalimerkkeihin ja 
harjoittelemme näiden lukemista. Opimme arkis-
ta sanastoa ja tutustumme kielen rakenteisiin; 
pyrimme jo alussa kielen aktiiviseen käyttöön. 
Oppikirja: Opi hepreaa! (huom! v. -20 painos), 
alusta. Ei opetusta 14. ja 21.10. 

Heprea 2 (taso A1) 1298102
Juhannuskylän koulu, lk 73
ti 18.15-19.45
8.9.-8.12.2020, 24 t  | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Marika Peussa | Syyslukukausi 53 € 
Kurssi on tarkoitettu noin vuoden hepreaa 
opiskelleille. Alussa kertaamme kevään -20 
alkeiskurssin aiheita, jonka jälkeen jatkamme 
erityisesti preesensin opiskelua sekä genetiivin 
ilmaisemista. Teemme paljon ääntämis- ja kes-
kusteluharjoituksia oppiaksemme arkista sanas-
toa. Oppikirja: Opi hepreaa! kpl 7 alkaen. Huom! 
Ei opetusta 13. ja 20.10. 

Heprea 3 (taso A1-2) 1298105
Juhannuskylän koulu, lk 73
ti 16.30-18.00
8.9.-8.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Marika Peussa | Syyslukukausi 53 € 
Kurssi on tarkoitettu noin 2 v. hepreaa kansa-

laisopistossa opiskelleille. Jatkamme peruskie-
liopin parissa ja teemme paljon keskustelu- ja 
ääntämisharjoituksia. Oppikirja: Opi hepreaa! 
kpl 15 alkaen. Huom! Ei opetusta 13. ja 20.10. 

Heprea 4 (taso A2) 1298106
Juhannuskylän koulu, lk 72
ke 18.15-19.45
9.9.-9.12.2020, 24 t  | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Marika Peussa | Syyslukukausi 53 € 
Kurssi on tarkoitettu hepreaa vähintään 4-5 v. 
esim. kansalaisopistossa opiskelleille. Jatkamme 
peruskieliopin parissa ja teemme paljon keskus-
telu- ja ääntämisharjoituksia. Oppikirja: Ulpan 
Ivrit, kpl 15 alkaen. Opettaja avustaa uusia opis-
kelijoita oppikirjan hankkimisessa. Huom! Ei ope-
tusta 14.10. ja 21.10. 

Hepreaa edistyneille (taso B1)    1298110
Juhannuskylän koulu, lk 82
ma 17.00-18.30
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Hanna Rantavaara | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi sopii useita vuosia heprean kieltä har-
rastaneille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää 
kielitaitoaan ja keskustella heprean kielellä. 
Keskustelemme mm. uutisista ja ajankohtaisis-
ta aiheista ja samalla kertaamme sanastoa ja 
rakenteita ja opimme uutta. Kurssin pääasiasi-
allisena materiaalina on Janshuf-opiskelulehti. 

JAPANI 

Japani 1 alkeet (0-A1) 1298201
Juhannuskylän koulu, lk 72
ti 16.45-18.15
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Sanna Kantola | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja esim. mat-
kaa Japaniin suunnitteleville. Aluksi opiskelemme 
intensiivisesti japanilaisia kirjoitusmerkkejä ja 

perehdymme peruskielioppirakenteisiin. Kurssin 
oppikirja Michi 1 - tie japanin kieleen johdattaa 
matkalle Japanin kieleen ja kulttuuriin. 

Japani 2 (taso A1) 1298203
Juhannuskylän koulu, lk 11
ke 18.15-19.45
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Sanna Kantola | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi sopii japania vähintään 1 v. kansalaiso-
pistossa opiskelleille. Osaathan jo hiraganat ja 
katakanat ja tunnistat noin 20 peruskanjia (esim. 
lukusanat, kuukaudet ja viikonpäivät). Syven-
nämme Japani 1 -kurssilla opittuja taitoja ja pe-
rehdymme uusiin rakenteisiin ja sanastoon. Op-
pikirja: Michi 1 - tie japanin kieleen, kpl 8 alkaen. 
Kurssin alussa kertaamme lyhyesti kevään -20 
etäopetusjaksolla opittuja asioita. Myös uudet 
opiskelijat ovat tervetulleita! 

Japanese for Busy People 2 
(taso A2) 1298205
Juhannuskylän koulu, lk 11
ke 16.45-18.15
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Sanna Kantola | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi sopii japania vähintään 2-3 v. kansalaiso-
pistossa opiskelleille. Osaathan jo hiraganat ja 
katakanat ja tunnet noin 50 kiinalaista perus-
kirjoitusmerkkiä (kanjit). Oppikirja: Japanese for 
Busy people 2, ISBN: 9781568363868, alusta. 
Kurssin alussa kertaamme lyhyesti kevään -20 
etäopetusjaksolla opittuja asioita. 

Japanese for Busy People 3
(taso A2) 1298207
Juhannuskylän koulu, lk 72
ti 18.15-19.45
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Sanna Kantola | Syyslukukausi 48 €
Kurssi sopii japania vähintään 5-6 vuotta kansa-
laisopistossa opiskelleille. Osaathan jo hiraganat ja 
katakanat ja tunnet noin 200 peruskanjia (huom. 
uudet opiskelijat: tarkistathan kirjoitusmerkit kir-
joista JBP 2 ja 3 kpl 1-5). Oppikirja: Japanese for 
Busy people 3, ISBN 9781568364032, kpl 6 al-
kaen. Kurssin alussa kertaamme lyhyesti kevään 
-20 etäopetusjaksolla opittuja asioita. 

PORTUGALI 

Portugalin alkeet (taso A1) 1298301
Juhannuskylän koulu, lk 32
ke 19.05-20.35
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Riikka Hietakorpi | Syyslukukausi 48 € 
Vasta-alkajille tarkoitettu portugalin kurssi, jolla 
opiskellaan sekä portugalin- että brasilianportu-
galia. Tutustumme portugalin kieleen sekä Por-
tugalin ja Brasilian kulttuureihin. Oppikirja: Tudo 
bem? 1, alusta. 

Mais Português (taso A2) 1298302
Juhannuskylän koulu, lk 32
ke 16.30-17.30
9.9.-2.12.2020, 17,33 t | 13.1.-14.4.2021, 17,33 t 
Riikka Hietakorpi | Syyslukukausi 42 € 
Kurssi on tarkoitettu muutaman vuoden portu-
galia opiskelleille, jotka haluavat kerrata ja oppia 
lisää. Kertaamme peruskielioppia ja sanastoa ja 
harjoittelemme kielenkäyttötilanteita. Oppikirja: 
Português XXI 1, Livro do aluno, alusta. Opettaja 
avustaa tarvittaessa oppikirjan hankkimisessa. 

Clube de Português (taso B1)    1298305
Juhannuskylän koulu, lk 32
ke 17.30-19.00
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Riikka Hietakorpi | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat opis-
kelleet portugalia useita vuosia, pystyvät keskus-
telemaan portugalin kielellä ja haluavat ylläpi-
tää kielitaitoaan. Kertaamme kielioppiteemoja, 
laajennamme sanavarastoa ja aktivoimme kie-
litaitoa sekä suullisin että kirjallisin harjoituksin. 
Puhumme pääsääntöisesti portugalia. Oppikirja 
Português XXI 2, kpl 10 alkaen.

TANSKA 

Tanskan alkeet - Dansk? Ja, tak!
(taso A1) 1298811
Tampereen lyseon lukio, lk 102
ti 17.00-18:30
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Sara Steensig | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi sopii vasta-alkajille ja niille, joilla on jo vä-
hän kokemusta tanskan kielestä ja haluavat ker-
rata. Kurssilla painotetaan puhumista ja kuullun 
ymmärtämistä sekä helppojen käytännön tilan-
teiden harjoittelemista, Oppikirja: Dansk? - Ja, 
tak!, alusta, sekä ajankohtaista oheismateriaalia 
(videot). Ei opetusta 13.10. 

TURKKI 

Turkkia alusta alkaen (taso A1)    1298401
Juhannuskylän koulu, lk 12
ti 18.40-20.10
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Dilek Yesilova-Leino | Syyslukukausi 49 €
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Tutustumme 
turkin kieleen aloittaen aakkosista, tervehdyk-
sistä ja arjessa ja lomamatkalla tarvittavista pe-
rusfraaseista. Harjoittelemme kurssilla suullista 
viestintää sekä kielioppia, lukemista ja pienimuo-
toista kirjoittamista. Opettajan laatima materi-
aali sisältyy kurssin hintaan. 

Turkinkielistä keskustelua 
ja draamaa (taso A1-A2) 1298402
Juhannuskylän koulu, lk 12
ti 17.00-18.30
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Dilek Yesilova-Leino | Syyslukukausi 48 € 
Puhepainoitteinen kurssi sopii turkin kieltä pari 
vuotta opiskelleille. Harjoittelemme arkipäivän 
keskusteluja, teemme pieniä draamaharjoituksia 
ja luemme ja käännämme helppoja turkinkielisiä 
tarinoita. Opettajan laatima materiaali sisältyy 
kurssin hintaan. 

UNKARI 

Unkarin kielen alkeet (taso A1)    1298601
Juhannuskylän koulu, lk 82
ti 18.00-19.30
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Gabriella Csonka-Müller | Syyslukukausi 49 € 
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Aloitamme 
aakkosista, opimme helppoa sanastoa ja tutus-
tumme ääntämiseen sekä vokaaliharmoniaan. 
Kurssin aiheina mm. tervehdykset, ruoka, kau-

passa asioiminen ja helpot matkailutilanteet. 
Painotamme alusta lähtien kielitaitoa, josta on 
hyötyä esim. matkoilla. Opettajan laatima mate-
riaali sisältyy kurssin hintaan. 

VIITTOMAKIELI 

Tukiviittomat 1299101
Juhannuskylän koulu, lk 12
to 17.00-18.30
17.9.-26.11.2020, 20 t | 14.1.-25.3.2021, 20 t 
Mari Kaivanto | Syyslukukausi 44 €
Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita 
voidaan käyttää puheen tukena ja täydentämäs-
sä puhetta. Tukiviittominen soveltuu kommuni-
kointikeinoksi mm. eriasteisissa puheen ja kielen-
kehityksen häiriöissä. Kurssi on tarkoitettu aivan 
aloittelijoille. Syyskaudella tutustumme viitto-
miin ja opimme perusviittomia. Kevätkaudella 
syvennämme opittua ja laajennamme aihepiire-
jä. Ryhmän jäsenten toiveet ja tarpeet otetaan 
huomioon aihepiirien valinnassa. Tavoitteena on 
oppia viittomia, joista on iloa ja hyötyä kommu-
nikoinnin tukemisessa sekä oppia käyttämään 
viittomia rohkeasti ja luovasti. Kurssimateriaali 
sisältyy kurssin hintaan. Ei opetusta 15.10. 

Viittomakielen alkeet (taso A1)    1299103
Tampereen lyseon lukio, lk 424
ke 19-20.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Merja Kovanen | Syyslukukausi 51 €
Kurssi sopii henkilöille, jotka eivät ole aiemmin 
opiskelleet viittomakieltä. Myös alkeiden kertaa-
jat ovat tervetulleita kurssille. Kurssin käytyäsi 
suoriudut lyhyistä viittomakielisistä vuorovaiku-
tustilanteista. Osaat viittomakielen sormiaakko-
set, perusnumerojärjestelmän ja konkreettisiin 
toistuviin tilanteisiin liittyviä viittomia ja lyhyitä 
ilmaisuja. Ymmärrät selkeää rauhallista viitto-
mista. Tiedät perusasioita viittomakielestä ja 
viittomakielisestä tapa- ja toimintakulttuurista. 
Kurssilla käytetään opettajan materiaalia, jota 
lähetetään osallistujille myös sähköpostitse. Li-
säksi käytämme internetistä löytyvää Viittoma-
kieli 1 -kirjaa soveltuvin osin. 

Viittomakielen jatkokurssi 
(taso A2) 1299104
Kuurosokeiden Toimintakeskus
ke 17.00-18.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Merja Kovanen | Syyslukukausi 51 € 
Kurssi sopii noin 2 v. viittomakieltä opiskelleille 
sekä noin vuoden opiskelleille kieltä aktiivisesti 
käyttäville. Kurssin käytyäsi selviydyt lyhyistä 
viittomakielisistä vuorovaikutustilanteista. Osaat 
ihmisten kohtaamiseen, työhön, vapaa-aikaan ja 
asiointiin liittyviä viittomia. Tuotat viittomakieli-
siä lauseita ja ymmärrät selkeää rauhallista viit-
tomista. Osaat pitää yllä viitottua vuorovaikutus-
ta. Tunnet viittomakielen, viitottujen lauseiden ja 
viittomien perusrakenteen sekä viittomakielistä 
tapa- ja toimintakulttuuria.Viittomakielen asema 
ja käyttäjäryhmät ovat sinulle yleisellä tasolla 
tuttuja. Kurssilla käytetään opettajan materiaa-
lia ja verkosta saatavilla olevia Viittomakieli 2 ja 
3 -kirjoja soveltuvin osin. 
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HUILU, KLARINETTI 
JA SAKSOFONI 

Huilunsoitto 1101002
Juhannuskylän koulu, lk 11
ma 16.30-19.45
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Johanna Kröger | Syyslukukausi 78 € 
Kurssi on tarkoitettu sekä jatkaville että uusille 
soittajille. Voit olla lapsi tai aikuinen, vasta-alka-
ja tai jo pidemmälle ehtinyt harrastaja. Kurssin 
aluksi osallistujat jaetaan tasoryhmiin. Kurssilla 
perehdytään huilunsoiton perustekniikkaan ja 
ohjelmistossa on monipuolista musiikkia oppi-
laiden toiveet huomioiden. Oma soitin mukaan. 
Soittimen hankintaan saa tarvittaessa apua. 

Klarinetin soitto 1101005
Tampereen lyseon lukio, lk 206
ti 17.30-19.00
8.9.-1.12.2020 | 12.1.-13.4.2021 
Christa Moberg | Syyslukukausi 68 € 
Kiinnostaako klarinetti? Klarinetti on notkea ja 
kaunis-ääninen puupuhallin, joka taipuu niin 
klassisen kuin monenlaisen kevyen musiikin te-
kemiseen, niin soolosoittimeksi kuin yhtye- ja or-
kesterimusisointiinkin. Kurssin alussa osallistujat 
jaetaan 45min pienryhmiin. Etukäteistietoja ja 
taitoja ei tarvita, rohkeasti mukaan! Kurssi sovel-
tuu erinomaisesti myös jo pidemmälle ehtineille 
klarinetisteille. Opettaja neuvoo tarvittaessa 
soittimen hankinnassa. Tervetuloa kaikentasoi-
set soittajat, lapset 6v alkaen ja aikuiset! 

Saksofonin soitto, alkeet    1101008
Juhannuskylän koulu, musiikkiluokka
ma 17.15-18.00
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Veera Tuomi | Syyslukukausi 59 € 
Saksofonin pienryhmäopetusta. Tavoitteena on 
oppia saksofoninsoiton perusasioita ja helpohkoa 
ohjelmistoa. Kurssin aikana tullaan soittamaan 
yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kans-
sa, mutta oppilas saa myös yksilöllistä ohjausta. 
Oma soitin mukaan. Tarkistathan soittimesi kun-
non esim. soitinkorjaajalla, mikäli olet hankkinut 
käytetyn soittimen. Ei opetusta viikolla 42. 

Saksofonin soitto, alkeisjatko    1101009
Juhannuskylän koulu, musiikkiluokka
ma 19.45-20.30
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Veera Tuomi | Syyslukukausi 59 € 
Saksofonin pienryhmäopetusta. Tavoitteena on 

oppia saksofoninsoiton perusasioita ja helpoh-
koa ohjelmistoa. Kurssin aikana tullaan soitta-
maan yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoi-
den kanssa, mutta oppilas saa myös yksilöllistä 
ohjausta. Oma soitin mukaan. Suunnattu 1-2 v. 
soittaneille, joilla on puhallustekniikan perusteita 
jo hallussa ja hieman pohjaa myös nuottien hah-
mottamisessa. Ei opetusta viikolla 42. 

Saksofonin soitto, jatkavat 1101010
Juhannuskylän koulu, musiikkiluokka
ma 18.00-19.45
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Veera Tuomi | Syyslukukausi 59 € 
Jatketaan soittoharjoittelua pienryhmissä ja 
keskitytään monenlaiseen ohjelmistoon sekä 
improvisointiin. Oma soitin mukaan. Kurssi on 
suunnattu ensisijaisesti viime lukuvuonna tässä 
ryhmässä soittaneille. Ei opetusta viikolla 42. 
Jatkoryhmä I klo 18.00-18.45, Jatkoryhmä II klo 
19.00-19.45. 

KANTELE, VIULU 
JA SELLO 
5-kielisen kanteleen soittokurssi 
aikuisille alkeista lähtien 1101015
Saukkola, lk 10
ke 19.10-19.55
9.9.-2.12.2020 | 13.1.-14.4.2021 
Pia Pohjola | Syyslukukausi 40 € 
Kurssi soveltuu kaikille kanteleen soitosta kiin-
nostuneille, et tarvitse aiempaa kokemusta 
musiikin opiskelusta. 5-kielinen kantele on moni-
puolinen soitin sekä perinteisen kantelemusiikin 
että vaikkapa kevyen musiikin kappaleiden soit-
toon. Tutustumme 5-kieliseen kanteleeseen sekä 
melodia- että säestyssoittimena. Opettaja ottaa 
opetuksessaan huomioon jokaisen opiskelijan 
lähtötason ja valmiudet. Oma kantele mukaan. 
Opettaja antaa myös ensimmäisellä kerralla oh-
jeita ja vinkkejä kanteleen hankintaan. 

Kantelepaja 5-10 -vuotiaille    1101016
Saukkola, lk 3
ma 18.35-19.20
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Pia Pohjola | Syyslukukausi 40 €
5-kielinen kantele on lapselle loistava soitin aloit-
taa soitonopiskelu. Kantelepajassa lapsi saa val-
miudet jatkaa soitonopiskelua myös jonkin muun 
instrumentin parissa. Kanteleensoiton lisäksi 
opiskelemme musiikinteoriaa leikinomaisesti. 

Oma kantele mukaan. Opettaja antaa myös oh-
jeita ja vinkkejä oman kanteleen hankkimiseen 
ensimmäisellä kerralla. 

Viulunsoiton ergonomia 1101018
Ahjola, Pirtti
19.9.-4.10.2020 
Eeva Hyytiäinen | Kurssimaksu 68 € 
Kurssilla tutustutaan viulunsoiton ergonomiaan 
ja soittoa tukeviin kehonhuoltoharjoitteisiin. Etsi-
tään osallistujille sopivat leuka- ja olkatuet ja ke-
hitetään taloudellista soittotapaa ja kehonkannat-
telua. Aluksi kaikille yhteinen ryhmätunti, välissä 
yksilöohjausta 2*45min ja lopussa kaikille yhtei-
nen ryhmätunti. Opettajana musiikkipedagogi ja 
fysioterapeutti Eeva Hyytiäinen. Osallistujille lä-
hetetään etukäteen täytettäväksi esitietolomake. 
Ryhmätunnt la 19.9. ja su 4.10. klo 10.00-12.15, 
yksilötunnit su 20.9. ja la 3.10. klo 10.00-16.15.

Viulunsoittoa aikuisille 1101020
Juhannuskylän koulu
7.9.-3.12.2020 | 11.1.-22.4.2021 
Eeva Hyytiäinen ja Sirkku Autio
Syyslukukausi 63 € 
Jatkamme soittoharjoituksia pienryhmässä, ter-
vetuloa mukaan myös uudet soittajat! Kehite-
tään viulunsoittotekniikkaa yksilöllisesti edeten. 
Tunnit (45min) 3 hengen ryhmissä, jotka jaetaan 
aiemman soittokokemuksen mukaan ennen 
kurssin alkua (ryhmät ma klo 19.00-19.45, ti 
16.30-19.00 tai to 19.00-20.30). Kaiken tasoi-
set soittajat ovat tervetulleita, oma soitin mu-
kaan. Ei opetusta viikolla 42. 

Viulunsoittoa lapsille, alkavat    1101021
Juhannuskylän koulu, lk 36 
ma 16.30-18.45
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021
Eeva Hyytiäinen | Syyslukukausi 81 €
Tervetuloa viulunsoitosta innostuneet 6-13v. 
vasta-alkajat, joilla on oma sopivankokoinen viu-
lu. Ryhmä jaetaan pareiksi, joilla 45min tunnit/
vko. Tuntiajat sovitaan ennen kurssin alkua säh-
köpostitse. 

Viulunsoittoa lapsille, jatkavat     1101022
Juhannuskylän koulu
ma 16.30-18.00, to 16.30-18.45
7.9.-3.12.2020 | 11.1.-22.4.2021
Sirkku Autio | Syyslukukausi 74 € 
Jatkamme soittoharjoittelua pariopetuksena. 
Tervetuloa mukaan myös uudet, aiemmin viulua 
soittaneet 6-13 -vuotiaat, joilla on oma viulu. 
Ryhmä jaetaan pareiksi, joilla 45min tunnit/vko. 

Tuntiajat sovitaan ennen kurssin alkua sähkö-
postitse. Ei opetusta viikolla 42. 

Sellot soimaan ryhmässä, 
alkeet 1101024
Juhannuskylän koulu, lk 72
ma 16.15-17.00
7.9.-30.11.2020, 13 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Vertti Viitasaari | Syyslukukausi 64 € 
Kurssilla tutustutaan selloon soittimena, opetel-
laan sen virittämistä, tutustutaan nuotinlukuun, 
opiskellaan soittamisen alkeita ja musisoidaan yh-
dessä. Kurssi on tarkoitettu soittamisen juuri aloit-
taville ja alottaneille. Oma soitin mukaan, opettaja 
neuvoo tarvittaessa soittimen hankinnassa. 

Sellot soimaan ryhmässä 1101025
Juhannuskylän koulu, lk 72
ma 17.00-19.30
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Vertti Viitasaari | Syyslukukausi 64 € 
Kurssilla opetellaan sellonsoiton perustekniikkaa 
sekä musisoidaan selloyhtyeenä. Opetus tapah-
tuu kahdessa 55 minuutin tasoryhmässä ja ryh-
mien välissä on yhteinen puolituntinen kaikille. 
Ryhmä on suunniteltu niin sello-opintojen alku-
puolella kuin jo pidemmällä oleville. Ihan ensim-
mäistä kertaa selloon koskeville on vasta-alkajien 
kurssi erikseen. Oma soitin mukaan, opettaja 
neuvoo tarvittaessa soittimen hankinnassa. 

HARMONIKKA 
JA RUMMUT 
Rumpujen soittoa aikuisille A    1101035
Ahjola, musiikkiluokka
ma 17.30-20.00
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Jakke Kivelä | Syyslukukausi 73 € 
Kurssi on tarkoitettu sekä jatkaville että uusille 
soittajille. Mukaan ovat tervetulleita aloittele-
vat ja jo aiemmin soittaneet rumpalit. Kurssilla 
opetellaan rumpujensoiton tekniikkaa erilaisten 
rytmiharjoitusten sekä komppien kautta. Opetus 
tapahtuu kahden hengen ryhmissä, joissa soitto-
aikaa 30 min/pari. Jako tehdään ennen opetuk-
sen alkua. Kurssi on suunnattu 15 v. täyttäneille. 

Rumpujen soittoa aikuisille B    1101037
Ahjola, musiikkiluokka
ti 17.30-20.00
8.9.-1.12.2020 | 12.1.-13.4.2021 
Jakke Kivelä | Syyslukukausi 73 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101035. 

Viisirivisen harmonikansoitto A    1101040
Saukkola, lk 10
ti 16.30-18.00
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Tapani Luojus | Syyslukukausi 55 € 
Yksilö- ja ryhmäopetusta viisirivisellä harmoni-
kalla. Sopii niin vasta-alkajille kuin jo hiukan soit-
taneillekin. Oma soitin mukaan. 

Viisirivisen harmonikansoitto B    1101042
Saukkola, lk 10
ti 18.00-19.30
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Tapani Luojus | Syyslukukausi 55 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101040. 

Viisirivisen harmonikansoitto C    1101044
Saukkola, lk 10
ti 19.40-21.10
8.9.-1.12.2020, 26 t 
12.1.-13.4.2021, 26 t 
Tapani Luojus | Syyslukukausi 55 € 

Yksilö- ja ryhmäopetusta viisirivisellä harmo-
nikalla. Kehitetään soittotekniikan ja teorian 
hallintaa. Soitetaan monipuolista harmonikka-
ohjelmistoa ja harjoitellaan kappaleiden soinnut-
tamista. Oma soitin mukaan. 

Viisirivisen harmonikansoitto 
Ahjolassa 1101046
Ahjola, Pirtti
to 17.45-20.00
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-22.4.2021, 39 t 
Tapani Luojus | Syyslukukausi 63 € 
Yksilö- ja ryhmäopetusta viisirivisellä harmoni-
kalla. Sopii niin vasta-alkajille kuin jo hiukan soit-
taneillekin. Oma soitin mukaan. 

PIANO 

Pianonsoittoa aikuisille 
pienryhmässä A 1101051
Ahjola, Nurkkis
ti 15.00-17.15
8.9.-1.12.2020 | 12.1.-13.4.2021 
Pia Pohjola | Syyslukukausi 66 € 
Tervetuloa pianonsoitosta innostuneet aikuiset 
vasta-alkajat sekä edelliseltä vuodelta jatkavat 
soittajat. Opettelemme yhdessä sähköpianolla 
pianonsoiton alkeita ja harjoittelemme nuotte-
ja, sekä jatkamme aiemmin soittaneiden kanssa 
pianonsoiton opiskelua eteenpäin. Opetus ta-
pahtuu 3 hengen pienryhmissä 45 min/ryhmä/
viikko. Opettaja jakaa opiskelijat ensimmäisellä 
kerralla oman tason mukaisiin ryhmiin. 

Pianonsoittoa aikuisille 
pienryhmässä B 1101052
Saukkola, lk 10
to 15.15-17.30
10.9.-3.12.2020 | 14.1.-22.4.2021 
Pia Pohjola | Syyslukukausi 66 €
Samanlainen kuin kurssi 1101051.

Teoriaa pianonsoiton tueksi 
aikuisille 1101053
Ahjola Voima
la 13.15-14.15
19.9.-28.11.2020, 7,98 t | 16.1.-10.4.2021, 9,31 t 
Pia Pohjola | Syyslukukausi 27 € 
Kurssi sopii sekä aloitteleville että jo jonkin aikaa 
soittaneille aikuisikäisille pianonsoiton opiskeli-
joille. Kurssilla käydään läpi niitä musiikin teorian 
alkeita ja perusteita, jotka tukevat pianonsoiton 
opiskelijoita pianonsoiton opinnoissa. Kurssin si-
sällöissä otetaan huomioon kurssilaisten toiveet 
ja tarpeet musiikin teorian aihealueista. Omat 
musitiinpanovälineet mukaan. Kokoonnumme 
joka toinen viikko.

Pianonsoittoa lapsille 
pienryhmässä, alkeet A 1101054
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
ti 17.00-17.45
8.9.-1.12.2020 | 12.1.-13.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 66 € 
Tervetuloa pianonsoitosta innostuneet 6-8-vuo-
tiaat vasta-alkajat! Opetelemme yhdessä pia-
nonsoiton alkeita ja harjoittelemme nuotteja. 

Opetus tapahtuu 3 hengen pienryhmässä. 

Pianonsoittoa lapsille 
pienryhmässä, alkeet B 1101056
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
to 18.00-18.45
10.9.-3.12.2020 | 14.1.-22.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 66 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101054. 

Pianonsoittoa lapsille 
pienryhmässä, alkeet C 1101058
Saukkola, lk 10
ke 15.45-17.15
9.9.-2.12.2020 | 13.1.-14.4.2021 
Pia Pohjola | Syyslukukausi 66 € 
Tervetuloa pianonsoitosta innostuneet 5-8 
-vuotiaat vasta-alkajat! Opettelemme yhdessä 
sähköpianolla pianonsoiton alkeita ja harjoit-
telemme nuotteja. Opetus tapahtuu 3 hengen 
pienryhmissä 45min/ryhmä/viikko. Pienryhmät 
jaetaan ennen opetuksen alkua. 

Pianonsoittoa lapsille 
pienryhmässä, jatkavat A 1101062
Saukkola, musiikkiluokka
ma 16.15-18.30
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Pia Pohjola | Syyslukukausi 66 € 
Tervetuloa jatkamaan pianonsoittoa viime vuonna 
pienryhmässä aloittaneet lapset. Opetus tapahtuu 
3 hengen pienryhmissä 45min/ryhmä/viikko. Pien-
ryhmät jaetaan ennen opetuksen alkua.

Pianonsoittoa lapsille 
pienryhmässä, jatkavat B 1101064
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 22
ma 16.20-16.50
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 73 €
Tervetuloa jatkamaan pianonsoittoa viime vuon-
na pienryhmässä aloittaneet lapset. Opetus ta-
pahtuu kahden hengen ryhmässä. 

Pianonsoittoa lapsille 
pienryhmässä, jatkavat C 1101065
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
ti 17.45-18.15
8.9.-1.12.2020 | 12.1.-13.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 73 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101064.

Pianonsoittoa A, alkeet 1101070
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
ma 10.20-11.40
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 132 € 
Pianonsoiton yksilöopetusta aikuisille ja lapsille 
4-vuotiaasta ylöspäin. Oma soittoaika 20min/
vko sovitaan ennen opetuksen alkua. Uudet ja 
jatkavat soittajat tervetuloa. 

Pianonsoittoa B, alkeet 1101072
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
ti 15.00-17.00
8.9.-1.12.2020 | 12.1.-13.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 132 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101070.

Huom! 
Voit varata enintään yhden 
oppilaspaikan pianonsoiton 

yksilöopetuksessa.

MUSIIKKI
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Pianonsoittoa C, jatkavat 1101074
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222 
to 14.40-16.20, 18.50-20.10
10.9.-3.12.2020 | 14.1.-22.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 132 €
Pianonsoiton yksilöopetusta viime lukuvuonna 
soittaneille. Oma soittoaika 20min/vko sovitaan 
ennen opetuksen alkua. 

Pianonsoittoa D perheet, 
jatkavat    1101076
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
ma 15.00-16.20, 18.35-19.55
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 251 € 
Pianonsoiton opetusta sisaruksille tai vanhem-
malle ja lapselle. Tarkoitettu viime lukuvuon-
na Ahjolassa soittaneille. Yhteinen soittoaika 
40min/vko sovitaan ennen opetuksen alkua. 
Hinta sisältää 2 soittajaa.

Vapaan säestyksen perusteita    1101080
Juhannuskylän koulu, lk 73
to 16.00-20.00
10.9.-3.12.2020 | 14.1.-22.4.2021 
Elina Uimonen | Syyslukukausi 171 € 
Kurssi sopii kaikille pianonsoitosta ja sointusäes-
tyksestä kiinnostuneille. Kurssin perusohjelmis-
tona käytetään perinteisiä kansanlauluja, mutta 
taitojen karttuessa repertuaariin voidaan ottaa 
vaikeustasoltaan haastavampiakin kappaleita. 
Musiikin teoriaa opiskellaan sen verran, kuin 
vapaa säestys sitä edellyttää. Oma soittoaika 
30min/vko sovitaan ennen opetuksen alkua. 

Pianonsoittoa ja teoriaa A, 
jatkavat 1101082
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
ti 18.15-20.15
8.9.-1.12.2020 | 12.1.-13.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 171 €
Pianonsoiton ja teorian yksilöopetusta viime lu-
kuvuonna soittaneille aikuisille ja lapsille 8-vuo-
tiaasta alkaen. Oma soittoaika 30min/vko sovi-
taan ennen opetuksen alkua. 

Pianonsoittoa ja teoriaa B aikuisille,
jatkavat     1101084
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
pe 15.00-18.30
4.9.-4.12.2020 | 15.1.-23.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 171 € 
Pianonsoiton ja teorian yksilöopetusta viime lu-
kuvuonna soittaneille. Oma soittoaika 30min/
vko sovitaan ennen opetuksen alkua. Voit varata 
enintään yhden oppilaspaikan pianon yksilöope-
tuksessa. Ei opetusta viikolla 40. 

Pianonsoittoa monimuoto-
opetuksena 1101086

Saukkola, musiikkiluokka
ke 14.30-15.30, 18.45-19.45
9.9.-2.12.2020 | 13.1.-14.4.2021 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 123 € 
Pianonsoittoa yksilöopetuksena aikuisille 30min 
joka toinen viikko (oma soittoaika sovitaan en-
nen opetuksen alkua). Kurssiin sisältyy myös etä-
ohjausta joka toinen viikko n. 10min opettajan 
kanssa sovituin ajoin ja tavoin. 

KITARA, UKULELE, 
BALALAIKKA,
SÄHKÖKITARA 
JA BASSO 

Balalaikan alkeet    1101100
Ahjola, Nurkkis
ke 17.15-18.15
9.9.-2.12.2020, 17,29 t | 13.1.-14.4.2021, 17,29 t 
Kimmo Nyyssönen | Syyslukukausi 45 €
Opetellaan säestämään ja soittamaan melodiaa 
balalaikalla. Lähdetään liikkeelle aivan alkeista, 
ja katsotaan myös josko saataisiin siitä Neuvos-
toliitosta aikanaan tuodusta balalaikasta vähän 
helpommin soitettava. Oma soitin mukaan. 
Kurssi on suunnattu 15 vuotta täyttäneille. 

Akustisen kitaran alkeet 1101102
Tampereen lyseon lukio, lk 503
ti 16.30-17.30
8.9.-1.12.2020, 17,29 t | 12.1.-13.4.2021, 17,29 t 
Juho Varjakoski | Syyslukukausi 47 € 
Akustisen kitaran alkeiskurssilla tutustumme 
kitaransoittoon alkeista lähtien sekä eri musiik-
kityyleihin ja niiden soittamiseen. Opettelemme 
mm. asteikoita, sointuja ja musiikkitermejä 1/3 
tasolla. Aiempaa kokemusta ei vaadita, mutta 
olethan vähintään 15-vuotias ja tuot mukanasi 
oman kitaran ja plektran. Ilmoittautumisen yh-
teydessä valittavissa alennettu hinta keväällä 
2020 kurssille osallistuneille.

Kitaran näppäilyn alkeet 1101104
Ahjola, Nurkkis
ke 18.15-19.15
9.9.-2.12.2020, 17,29 t | 13.1.-14.4.2021, 17,29 t
Kimmo Nyyssönen | Syyslukukausi 45 € 
Kurssilla keskitytään akustisen kitaran soittoon 
näppäilytekniikkaa käyttämällä. Harjoitusohjel-
misto koostuu klassiselle kitaralle sävelletyistä 
biiseistä sekä kevyemmästä musiikista. Nylon-
kielinen kitara suositeltava, teräskieliselläkin toki 
pärjää. Sopii muutaman soinnun osaaville. Kurssi 
on suunnattu 15 vuotta täyttäneille. 

Kitaransoittoa lasten kanssa 
työskenteleville 1101106
Ahjola Voima
ti 17.45-19.15
8.9.-1.12.2020 | 12.1.-13.4.2021 
Pia Pohjola | Syyslukukausi 62 € 
Kurssi on tarkoitettu kaikille lasten kanssa työs-
kenteleville. Kurssilla opetellaan lauluja ja leikkejä 
kurssilaisten toiveet ja opetettavan lapsiryhmän 
ikäjakauma huomioon ottaen. Kitaraa opetellaan 
soittamaan sekä säestyssoittimena että tunnel-
man luojana lasten musiikkihetkissä. Kurssilaiset 
jaetaan alkeis- ja jatkoryhmään ensimmäisellä 
kerralla. Kummankin ryhmän soittoaika on 45 
min. Alkeisryhmä aloittaa kitaransoitonopinnot 
aivan alusta, eikä tähän vaadita aiempaa koke-
musta soittamisesta. Jatkoryhmässä jatkamme 
erilaisia komppi-ja sointuharjoituksia sekä opet-
telemme soittamaan melodioita. Jatkoryhmässä 
on myös mahdollisuus yhteissoittoon muitakin 

soittimia (rummut ja rytmisoittimet) hyödyntäen. 
Oma soitin mukaan. 

Akustisen kitaran alkeisjatko    1101108
Tampereen lyseon lukio, lk 503
ti 17.45-18.45
8.9.-1.12.2020, 17,29 t | 12.1.-13.4.2021, 17,29 t 
Juho Varjakoski | Syyslukukausi 47 € 
Akustisen kitaran alkeisjatkokurssilla tutustum-
me eri musiikkityyleihin ja niiden soittamiseen. 
Opettelemme mm. asteikoita, sointuja ja musiik-
kitermejä 1/3 tasolla ja mahdollisesti 2/3 tasolla. 
Olethan vähintään 15-vuotias ja tuot mukanasi 
oman kitaran ja plektran. Ilmoittautumisen yh-
teydessä valittavissa alennettu hinta keväällä 
2020 kurssille osallistuneille.

Akustisen kitaran jatkokurssi     1101110
Tampereen lyseon lukio, lk 503
ti 18.45-19.45
8.9.-1.12.2020, 17,29 t | 12.1.-13.4.2021, 17,29 t 
Juho Varjakoski | Syyslukukausi 47 € 
Akustisen kitaran jatkokurssilla syvennymme 
kitaralla soittamiseen eri musiikkityylien mu-
kana. Opettelemme mm. asteikoita, sointuja ja 
musiikkitermejä 2/3 ja mahdollisesti 3/3 tasol-
la. Olethan vähintään 15-vuotias ja tuot muka-
nasi oman kitaran ja plektran. Ilmoittautumisen 
yhteydessä valittavissa alennettu hinta keväällä 
2020 kurssille osallistuneille.

Ukulelen jatkokurssi 1101112
Tampereen lyseon lukio, lk 409
ma 16.45-17.45
7.9.-30.11.2020, 17,29 t | 11.1.-19.4.2021, 17,29 t 
Marko Niittymäki | Syyslukukausi 44 € 
Ukulelen jatkokurssilla syvennytään ukule-
len tarjoamiin mahdollisuuksiin niin erilaisten 
komppaustapojen kuin melodiasoitonkin saroil-
la. Kurssilla opeteltava ohjelmisto koostuu mo-
nipuolisesti eri musiikkityyleistä ja -perinteistä 
poimituista kappaleista, joita opetellaan pää-
asiassa nuottien, sointumerkkien ja tabulatuu-
rien avulla, mutta hieman myös korvakuulolta. 
Kurssin pääasiallinen tavoite on antaa osal-
listujille työkaluja itsenäiseen harjoitteluun ja 
musisointiin. Kurssiin osallistujilta edellytetään 
omaa soitinta ja jonkinasteista perehtyneisyyt-
tä ukulelen soittoon (esimerkiksi alkeiskurssille 
osallistuminen). 

Sähkökitaran alkeet 1101114
Ahjola, musiikkiluokka
to 18.45-19.45
10.9.-3.12.2020, 17,29 t | 14.1.-22.4.2021, 17,29 t 
Kimmo Nyyssönen | Syyslukukausi 66 € 
Liikkeelle lähdetään aivan alusta. Soitetaan me-
lodiaa ja riffejä nuoteista ja tabulatuureista, sekä 
kompataan sointumerkeistä. Käymme läpi eri 
musiikkityylejä eri vuosikymmenniltä, osallistuji-
en toiveita toteutetaan mahdollisimman paljon. 
Vaatii omatoimista harjoittelua pari kolme tuntia 
viikossa. Oma soitin mukaan. 

Sähkökitaran jatkokurssi 1101115
Ahjola, musiikkiluokka
to 19.45-20.45
10.9.-3.12.2020, 17,29 t | 14.1.-22.4.2021, 17,29 t 
Kimmo Nyyssönen | Syyslukukausi 66 € 
Harjoitellaan melodian ja riffien soittamista nuo-
teista ja tabulatuureista, sekä kompataan soin-
tumerkeistä. Käymme läpi eri musiikkityylejä eri 
vuosikymmenniltä, osallistujien toiveita toteute-
taan mahdollisimman paljon. Vaatii omatoimista 
harjoittelua pari kolme tuntia viikossa. Kurssi on 

tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille ja 1-2 vuotta 
soittaneille. Oma soitin mukaan. 

Basson alkeet 1101116
Ahjola, musiikkiluokka
ke 19.30-20.30
9.9.-2.12.2020, 17,29 t | 13.1.-14.4.2021, 17,29 t 
Kimmo Nyyssönen | Syyslukukausi 66 €
Kurssilla käydään komppausta sointumerkeis-
tä, F-nuottiavaimen ja tabulatuurien lukemista, 
sekä teoriaa ja tekniikkaa. Keskitymme sormilla 
soittoon "rytmisessä" ja melodisessa roolissa. 
Käymme läpi eri musiikkityylejä eri vuosikymme-
niltä, osallistujien toiveita toteutetaan mahdolli-
simman paljon. Kurssi on suunnattu 15 vuotta 
täyttäneille. Oma soitin mukaan. 

YHTYEET

Kansanmusiikin intensiivi-
viikonloppu 1101120
Tampereen työväentalo, seminaarisali
24.10.-1.11.2020, 21 t 
Sanna Natunen | Kurssimaksu 47 € 
Tule soittamaan eri maiden kansanmusiik-
kia kevään viikonloppukurssille! Voit syventyä 
akustisella soittimellasi tuttuihin ja uusiin mu-
siikkityyleihin. Soitamme yhdessä perinteistä ja 
uudempaa musiikkia Suomesta, Pohjoismaista, 
Brittein saarilta, Itä-Euroopasta, Pohjois- ja Ete-
lä-Amerikasta. Tutustumme mm. bluegrassiin, 
bluesiin, klezmeriin ja Balkanin ja romanien 
soittoperinteisiin. Sopii kaikenikäisille, soittimen-
sa perustaidot, nuotinlukutaidot ja eri sävellajit 
hallitseville. Ota mukaan soitin, eväät ja avoin 
mieli. Kurssi sisältää ruoka- ja kahvitauot. Ko-
koonnumme la 24.10. klo 12–17, su 25.10. klo 
11-16, la 30.10. klo 11-17 ja su 1.11. klo 11-16. 
Voit osallistua myös vain toisena viikonloppuna.

Poppia jousille 1101124
Juhannuskylän koulu, musiikkiluokka
ke 18.45-20.15
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Lotta Virkkunen | Syyslukukausi 50 € 
Soita listahittejä, pop-klassikoita ja rokkia rennos-

sa jousiyhtyeessä! Tällä kurssilla soitamme haus-
koja jousisovituksia tutuista biiseistä. Pääset op-
pimaan myös sovittamista sekä oman soittimen 
käyttöä pop-musiikissa. Kurssille voivat tulla kaik-
ki jousisoittajat perustasosta edistyneisiin soitta-
jiin. Edellytyksenä oma soitin, nuotinlukutaito ja 
hyvät perustaidot omasta instrumentista. 

Ahjolan Ukuleleorkesteri 1101126
Tampereen lyseon lukio, lk 409
ma 17.45-18.45
7.9.-30.11.2020, 17,29 t | 11.1.-19.4.2021, 17,29 t
Marko Niittymäki | Syyslukukausi 44 € 
Ahjolan ukuleleorkesterissa soitetaan ukuleleille 
laadittuja sovituksia erityylisistä kappaleista. Or-
kesterin tavoitteena on yhteissoiton riemun lisäksi 
valmistaa harjoittelemistaan kappaleista esityskel-
poisia kokonaisuuksia ja osallistujien niin halutessa 
myös esiintyä erilaisissa yleisötapahtumissa. Osal-
listuaksesi orkesteriin on sinulla oltava oma soitin 
ja jonkin verran soittokokemusta esim. alkeis- tai 
jatkokursseilta. Lyhyempää soittohistoriaa voi toki 
kompensoida tavoitteellisella harjoittelulla. 

Ahjola Big band 1101128
Tampereen lyseon lukio, lk 201, musiikki
to 18.30-21.00
10.9.-3.12.2020, 42 t | 14.1.-22.4.2021, 42 t 
Matti Koskinen | Syyslukukausi 68 € 
Ohjelmisto koostuu perinteisestä big band -mu-
siikista sekä lattareista. Harjoituksissa kehitetään 
oman instrumentin hallintaa, improvisaatio- ja 
yhteissoittotaitoa, sekä käydään mahdollisuuk-
sien mukaan esiintymässä. Pyrimme soittamaan 
sovitettua musiikkia, joten nuotinlukutaidosta on 
hyötyä. Ryhmään ovat tervetulleita erityisesti 
saksofonistit, trumpetistit ja pasunistit, mutta 
myös bändisoitinten soittajat. 

Iskusävelorkesteri Maininki 1101130
Kumppanuustalo Artteli, Bändikämppä
ke 18.30-21.00
19.8.-2.12.2020, 51 t | 13.1.-14.4.2021, 42 t 
Matti Koskinen | Syyslukukausi 71 € 
Maininki on orkesteri, joka soittaa vanhaa ja 
uudempaa iskelmämusiikkia. Lisäksi ohjelmistos-
sa on tavallisimmat lavatanssilajit kuten valssi, 
tango, foksi ja humppa. Kaikki soittimet ja lau-
lajat ovat tervetulleita. Kurssin puitteissa pääsee 
myös esiintymään. Keikkoja on tehty mm. puis-
tokonserteissa ja palvelutaloissa. 

Ahjolan Pelimannit 1101132
Tampereen lyseon lukio, lk 201, musiikki
ma 18.30-20.45
7.9.-30.11.2020, 42 t | 11.1.-19.4.2021, 49 t 
Sanna Natunen | Syyslukukausi 65 € 
Tervetuloa kaikenikäiset perinteisestä ja uudesta 
kansanmusiikista kiinnostuneet soittajat! Ahjolan 
Pelimannit on aktiivinen yhtye, johon on helppo 
tulla mukaan millä tahansa akustisella soittimel-
la. Soitamme suomalaista, pohjoismaista ja mui-
den maiden kansanmusiikkia kevyttä musiikkia 
unohtamatta. Valsseista, sottiiseista, polskista 
tehdään kaikille sopivia, raikkaita ja moniäänisiä 
sovituksia, joita esitetään vuoden aikana useissa 
tilaisuuksissa. Tutustumme avaralla asenteel-
la soittajien toivesävelmiin ja soittotyyleihin ja 
tutkimme, mitä annettavaa muilla tyyleillä on 
kansanmusiikille. Sopii soittimensa perustaidot 
hallitseville, jotka omaksuvat musiikkia nuoteista 
tai korvakuulolta. Kaksirivisille haitareille sopivat 
sävellajit. Ei opetusta viikolla 42. 

Ahjolan Jouset    1101134
Juhannuskylän koulu, lk 34
ti 18.00-20.15
8.9.-1.12.2020, 43 t | 12.1.-13.4.2021, 43 t 
Eeva Hyytiäinen | Syyslukukausi 62 € 
Ahjolan Jouset -orkesteri harjoittelee iloisel-
la energialla marras-joulukuun konsertteja ja 
keikkoja varten. Ohjelmisto sisältää klassista ja 
kevyttä musiikkia. Viulun, alttoviulun, sellon tai 
kontrabasson n. PT2-tasoinen perussoittotaito 
tarvitaan. 

Ahjolan Harmonikkaorkesteri    1101136
Saukkola, lk 10
pe 15.00-18.00
4.9.-11.12.2020, 43 t | 15.1.-23.4.2021, 43 t 
Tapani Luojus | Syyslukukausi 62 € 
Ahjolan Harmonikkaorkesteri on yhteissoittoryh-
mä joka koostuu pääosin harmonikansoittajista. 
Ryhmään liittyy Tammer-Hanurit, johon kuuluu 
myös basson- ja viulunsoittaja sekä laulusolisti. 
Mukaan toivotaan uusia harmonikan- ja myös 
viulunsoittajia. Musiikki on sovitettua, joten nuo-
teista opetteleminen pitäisi hallita. Ohjelmisto 
koostuu pääosin perinteisestä tanssi- ja viihde-
musiikista. Orkesteri tulee myös esiintymään eri-
laisissa tilaisuuksissa. 

Irlantilainen kansanmusiikki    1101138
Juhannuskylän koulu, musiikkiluokka
ke 17.00-18.30
9.9.-2.12.2020, 28 t | 13.1.-14.4.2021, 28 t 
Lotta Virkkunen | Syyslukukausi 51 €
Nopeasti sykkivät jigit ja reelit, kaihoisat airit 
ja ihanat balladit vievät soittajan mukanaan 
Irlannin vihreälle saarelle! Opettelemme irlanti-
laisen musiikin kappaleita soittaen ja laulaen, ja 
tutustumme irlantilaisen musiikin tekniikkaan 
ja tyyleihin. Pääpaino on korvakuulolta opette-
lussa, mutta käytämme oppimisen tukena myös 
nuotteja. Aiemmin mukana olleet sekä uudet 
soittajat ovat tervetulleita. Mukaan sopivat mel-
kein kaikki akustiset melodia- ja säestyssoitti-
met, esim. pillit, huilu, viulu, sello, basso, laulu, → 
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mandoliini, banjo, haitari, harppu, kitara, piano, 
bodhran. Tarkoitettu oman soittimen perussoit-
totaidot hallitseville. 

Pop ja rock -bändikurssi, 
alkavat 1101140
Tampereen lyseon lukio, lk 201, musiikki
ke 19.00-21.15
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 42 t 
Kalervo Kirveennummi | Syyslukukausi 69 € 
Kurssilla etsitään yhdessä ohjaajan kanssa op-
pilaan tasoon soveltuvaa soitettavaa, mitä sit-
ten sovitetaan muun bändin soittoon. Kurssin 
aikana tutustutaan nuotista soittamiseen, mu-
siikin teoriaan, sovittamiseen ja mahdollisesti 
myös säveltämiseen. Olit sitten aloitteleva soit-
taja tai jo vuosia "itsekin vähän soitellut" -kon-
kari, kurssi on juuri sinulle. Kurssin aikana tu-
tustutaan kymmeniin eri biiseihin, joista sitten 
valitaan bändille sopiva ohjelmisto. Ohjelmisto 
esitetään kevätlukukaudella järjestettävässä 
konsertissa. Jokaiseen bändiin mahtuu soittajia, 
mutta uusien soittajien tulee hakea ensisijaisesti 
aloittavien ryhmään. 

Pop ja rock -bändikurssi, 
jatkavat 1 1101142
Tampereen lyseon lukio, lk 201, musiikki
ti 16.45-19.00
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 42 t 
Kalervo Kirveennummi | Syyslukukausi 69 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101140. Jokaiseen 
bändiin mahtuu soittajia, mutta uusien soittajien 
tulee hakea ensisijaisesti aloittavien ryhmään. 

Pop ja rock -bändikurssi, 
jatkavat 2 1101144
Tampereen lyseon lukio, lk 201, musiikki
ti 19.00-21.15
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 42 t 
Kalervo Kirveennummi | Syyslukukausi 69 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101140. Jokaiseen 
bändiin mahtuu soittajia, mutta uusien soittajien 
tulee hakea ensisijaisesti aloittavien ryhmään.

Pop ja rock -bändikurssi, 
jatkavat 3 1101146
Tampereen lyseon lukio, lk 201, musiikki
ke 16.45-19.00
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 42 t 
Kalervo Kirveennummi | Syyslukukausi 69 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101140. Jokaiseen 
bändiin mahtuu soittajia, mutta uusien soittajien 
tulee hakea ensisijaisesti aloittavien ryhmään.

MUU MUSIIKINOPETUS 

MuseScore 
-nuotinkirjoituskurssi 1101175
Tampereen lyseon lukio, lk 512
ke 16.30-18.00
23.9.-11.11.2020, 12 t 
Sanna Natunen | Kurssimaksu 39 € 
Haluatko oppia nuotinkirjoitusta tietokoneella? 
Tule opettelemaan MuseScore-nuotinnosohjel-
man perusteet. Kurssi sopii sinulle, jos tarvitset 
sähköisiä nuotteja soiton tai laulun opetteluun, 
sovittamiseen tai omien sävellysten nuotintami-
seen. Opettelemme nuottien kirjoittamista hiirel-
lä ja näppäimistöllä ja nopeutamme työskentelyä 
näppäinoikoteillä. Kokeilemme myös nuotinta-
mista soittamalla. Kurssilla tarvitset nuotinluku-
taitoa ja oman kannettavan tietokoneen, jolle il-
maisohjelmisto ladataan. Halutessasi voit tuoda 
kappaleen, jonka haluat nuotintaa. Ei opetusta 
viikoilla 42 ja 43.

Elektronisen musiikin 
tuotantokurssi 1101177
Ahjola, Pirtti
20.11.-22.11.2020, 15,01 t 
Tomi Förberg | Kurssimaksu 47 € 
Oletko kiinnostunut elektronisesta musiikista? 
Haluaisitko tehdä musiikkia käyttäen tietokonet-
tasi? Kurssilla tutustumme Cubase - digitaaliseen 
äänityöasemaan ja virtuaali-instrumenttien käyt-
töön. Lisäksi tutustumme musiikin säveltämiseen 
sekä tapoihin hyödyntää Cubasea missä tahansa 
musiikkigenressä. Liiikkeelle lähdemme Cuba-
sen-perusteista ja matkalla tutustumme artistien, 
kuten Skrillex ja Avicii tapoihin tuottaa musiikkia. 
Aikaisempaa musiikkitaustaa ei välttämättä vaa-
dita. Kurssin alaikäraja on 13 vuotta. Kokoon-
numme pe klo 17-20, la klo 11-17 ja su klo 12-16.

Kurssille osallistuaksesi tarvitset oman tieto-
koneen, kuulokkeet, sekä jonkun version Cuba-
sesta. Jos et omista Cubasea, niin kurssin alussa 
on mahdollista hakea ilmainen 30-päivän kokei-
luversio. Huom: varmista ennen kurssia osoit-
teesta: https://new.steinberg.net, että koneesi 
täyttää Cubasen laitteistovaatimukset. 

Musiikkimatka muistoihin lauluin, 
tarinoin ja lempisävelin 1101179
Saukkola, musiikkiluokka
su 10.00-14.00
27.9.-4.10.2020, 10 t 
Marjatta Aarne | Kurssimaksu 32 € 
Musiikin kuuntelun, runojen ja lempilaulujen 
myötä kuljetaan matkaa muistojen poluille. Kurs-
sille voi halutessaan tuoda mukana omia CD-le-
vyjä ja lempirunoja. 

Musiikki muistin virkistäjänä     1101181
Saukkola, musiikkiluokka
su 10.00-14.00
25.10.-1.11.2020, 10 t 
Marjatta Aarne | Kurssimaksu 32 € 
Tutustutaan musiikin mieltä virkistävään ja 
muistia tukevaan vaikutukseen. Tavoitteena on 
tuoda musiikki osaksi arjen toimintaa. Musiikin 
vaikutusta tervehtymiseen käsitellään jonkin 
verran tutkimustiedon valossa, mutta aihetta 
lähestytään myös käytännön esimerkkien avulla 
yhdessä musisoiden rennossa ilmapiirissä. Kurs-
silla opetellaan rentoutumaan musiikin myötä ja 
tehdään hauskoja muistiharjoituksia musiikkia 
avuksi käyttäen. Kurssi sopii hyvin myös kotihoi-
dossa oleville henkilöille ja heidän omaishoitajal-
leen tai muulle läheiselle. 

LAULU 

ALKEIS- JA PERUSTASON 
LAULUKURSSIT

Syksyn sävel 
- Juicea laulaen 1101208
Ahjola, Nurkkis
ti 18.00-20.00
15.9.-20.10.2020, 16,02 t 
Ottilia Kavakka | Kurssimaksu 40 €
Musiikkilegenda Juice Leskinen olisi täyttänyt 
tänä vuonna 70 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi 
järjestämme laulukurssin, jossa lauletaan Juicen 
rakastetuimpia kappaleita. Tervetuloa tulkitse-
maan ilmiömäistä verbaliikkaa ja nauttimaan 
ainutlaatuisen musiikin tunnekirjosta. Samalla 
opit hyvän laulutekniikan perusasioita. Tervetu-
loa mukaan. 

Laulamattomien laulukurssi    1101212
Juhannuskylän koulu, musiikkiluokka
to 18.30-20.00
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Julia Manninen | Syyslukukausi 49 € 
Lauluryhmä sinulle, joka olet aina halunnut lau-
laa, mutta et ole uskaltanut tai päässyt laula-
maan. Olemme tottuneet ajatukseen, että toiset 
osaavat laulaa ja toiset eivät. Tosiasiassa kaikki 
voivat kehittyä siitä lähtökohdasta missä ovat. 
Tervetuloa osaksi lämminhenkistä ryhmää, jos-
sa kaikki pääsevät nauttimaan musiikin ja laulun 
ilosta! Ryhmään osallistuminen ei vaadi min-
käänlaista kokemusta tai nuotinlukutaitoa. Ei 
opetusta viikolla 42. 

Matalankynnyksen 
laulukurssi 1101214
Juhannuskylän koulu, lk 83
ti 18.45-20.15
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Kirsi Sipinen | Syyslukukausi 49 € 
Kurssilla opetellaan löytämään laulamisen ilo. 
Tälle matalankynnyksen laulukurssille olet terve-
tullut juuri sellaisena kuin olet. Kurssilla ei vaadita 
aiempaa lauluharrastusta, eikä nuotinlukutaitoa 
vaan laulamisen halu sekä halu oppia laulutek-
niikkaa. Tule hakemaan kurssilta laulurohkeutta, 
iloa ja nauttimaan yhdessä laulamisesta! Oppi-
kirjana kurssilla Kirsi Sipinen ja Kaisa Kelloniemi: 
Nuotin vierellä –rautalankaa laulamisesta. Osa 
kurssista järjestetään etäopetuksena. Ei opetus-
ta viikolla 42. 

Lempibiisit 1101216
Juhannuskylän koulu, musiikkiluokka
to 16.45-18.15
10.9.-3.12.2020, 28 t | 14.1.-22.4.2021, 28 t 
Ottilia Kavakka | Syyslukukausi 53 € 
Tervetuloa laulamaan lempilaulujasi yhdessä 
muiden kanssa! Laulamme monipuolisia kappa-
leita kaikkien toiveita kuunnellen. Kurssilla opit 
hyvän laulutekniikan perusasioita ja pääset naut-
timaan rennosta ja iloisesta ilmapiiristä hyvässä 
porukassa. Matalan kynnyksen kurssi, rohkeasti 
mukaan. 

Laulun alkeiskurssi 1101218
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ma 17.45-19.00
7.9.-30.11.2020, 22,71 t | 11.1.-19.4.2021, 22,71 t 
Pia Alanne | Syyslukukausi 61 € 
Lauletaan ohjelmistoa mukavassa ja rennossa 
tunnelmassa. Perehdytään luonnolliseen ja va-
paaseen äänenkäyttöön sekä hengitystekniik-

kaan. Ohjelmisto koostuu sekä opettajan että 
ryhmän valitsemista yksiäänisistä toivelauluista 
ja helpoista kaksiäänisistä lauluista. Aikaisempaa 
laulukokemusta tai nuotinlukutaitoa ei vaadita. 
Kurssi sopii yli 16-vuotiaille nuorista aikuisista 
senioreihin. 

Laulun päiväkurssi 1101220
Ahjola, Kipinä
ti 13.30-15.00
8.9.-1.12.2020, 27 t | 12.1.-13.4.2021, 27 t 
Pia Alanne | Syyslukukausi 61 € 
Jatkava ryhmä, tervetuloa mukaan myös uudet 
laulajat! Perehdytään luonnolliseen ja vapaaseen 
äänenkäyttöön sekä hengitystekniikkaan. Lau-
lamme yhdessä monenlaista mukavaa musiikkia 
rennolla otteella. Ohjelmisto koostuu sekä opet-
tajan että ryhmän valitsemista toivelauluista. 
Kurssi sopii yli 16-vuotiaille nuorista aikuisista 
senioreihin. Aiempaa laulukokemusta tai nuotin-
lukutaitoa ei tarvita. 

Ilomusa Lentävänniemessä  1101222
Lentävänniemen seurakuntakoti Talentti
pe 10.10-11.10
11.9.-4.12.2020, 17,29 t 
Marjatta Aarne
Kokoonnutaan iloisen yhteislaulun merkeissä. 
Mukavaa yhdessäoloa ja arjen piristystä. Kurs-
silaisille maksuton. Ilmoittautuminen opetuspai-
kalla kurssin alussa. 

Ks. myös 
Oman äänen löytäminen    (1102624)

LAULUYHTYEET JA -RYHMÄT
A cappella -lauluyhtye 1101232
Tampereen lyseon lukio, lk 409
ke 18.00-20.00
9.9.-2.12.2020, 34,04 t | 13.1.-14.4.2021, 36,71 t 
Julia Manninen | Syyslukukausi 60 € 
A cappella -lauluryhmässä luotetaan äänen 
voimaan. Laulamme moniäänisiä kappaleita 
maailmanmusiikista populaarimusiikkiin. Sy-
vennymme ääneen ja kehoomme monipuolis-
ten hengitys-, ääni- ja rytmiikkaharjoituksien 
kautta. Ryhmän rennossa ja sallivassa ympäris-
tössä eläydytään, löydetään keinoja vapaaseen 
ilmaisuun ja esiintymiseen yhdessä. Ryhmässä 
pärjää laulamalla melodiaa. Tervetuloa osaksi 
kauniisti soivaa ja iloista ryhmää! Ei opetusta 
viikolla 42. 

Poplauluyhtye Sounds 1101234
Tampereen lyseon lukio, lk 201, musiikki
ma 16.30-18.30
7.9.-30.11.2020, 34,04 t | 11.1.-19.4.2021, 36,71 t 
Sanna Natunen | Syyslukukausi 60 € 
Tule laulamaan yhdessä! Poplauluryhmässä lau-
letaan osallistujien moniäänisiä toivekappaleita 
popista ja rockista, souliin, etnoon, lattarisävel-
miin, bluesiin ja jazziin. Syvennymme omaan 
ääneen monipuolisin hengitys- ja ääniharjoituk-
sin ja harjoittelemme stemmalaulua ja muiden 
kuuntelemista eri kielillä. Ryhmässä pidetään 
hauskaa, eläydytään musiikkiin ja harjoitellaan 
rytmiikkaa sekä yhdessä esiintymistä luovasti, 
koko keholla. Kurssi sopii sinulle, jos osaat laulaa 
korvakuulolta ja laulat stemmoja nuoteista mui-
den kanssa. Ei opetusta viikolla 42. 

Jazzlauluyhtye 1101236
Tampereen lyseon lukio, lk 512 
ke 18.15-20.00
9.9.-2.12.2020, 29,96 t | 13.1.-14.4.2021, 32,29 t 
Sanna Natunen | Syyslukukausi 55 €
Tervetuloa laulamaan jazzmusiikkia moniääni-
sesti ryhmässä! Kurssilla tutustutaan jazzmu-
siikin tyylipiirteisiin moniäänisten kappaleiden 
ja harjoitusten avulla. Lisäksi kurssilla tehdään 
hengitys- ja ääniharjoituksia sekä kokeillaan imp-
rovisaatiota. Kurssi soveltuu hyvin aikaisemmin 
kuoro- ja/tai yksinlaulua harrastaneille. Ei ope-
tusta viikolla 42. 

Nuorten lauluryhmä 1101238
Saukkola, Laululuokka, lk 11
ti 16.00-17.30
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 28 t 
Sinikka Törmälä | Syyslukukausi 88 € 
Nuorten lauluryhmä on viime vuosina toteutettu 
paritunteina ja kaikille yhteisinä säestystunteina. 
Harjoitellaan äänitekniikkaa ja valitaan kappalei-
ta laulajien mieltymyksen mukaan. Aloittelijatkin 
ovat tervetulleita! 

Lauluryhmä A 1101240
Saukkola, Laululuokka, lk 11
ma 17.30-19.00
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 28 t 
Sinikka Törmälä | Syyslukukausi 84 € 
Tule kokeilemaan yksinlaulua turvallisessa ryh-
mässä! Teemme yhteisen äänenavauksen, jonka 
yhteydessä käydään ääniteknisiä asioita. Ko-
koamme soolokappaleet sovitun teeman piiristä 
ja lauluja harjoitellaan kiinnittäen huomiota niin 
musiikillisiin kuin tulkinnallisiiin asioihin. Kurssin 
päätteeksi konsertti. Ei opetusta viikolla 42. 

Lauluryhmä B 1101242
Saukkola, Laululuokka, lk 11
pe 12.00-13.30
11.9.-4.12.2020, 26 t | 15.1.-23.4.2021, 28 t 
Sinikka Törmälä | Syyslukukausi 84 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101240. Ei opetusta 
viikolla 42. 

Lauluryhmä C 1101244
Saukkola, Laululuokka, lk 11
to 17.15-18.45
17.9.-26.11.2020, 12 t | 14.1.-22.4.2021, 18 t 
Sinikka Törmälä | Syyslukukausi 59 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101240. Kokoonnum-
me joka toinen viikko. Ei opetusta viikolla 42. 

Viihderyhmä Säihke 1101246
Saukkola, Laululuokka, lk 11 ja lk 5
ti 17.15-19.55
8.9.-1.12.2020, 41,96 t | 12.1.-13.4.2021, 45,29 t
Sinikka Törmälä ja Johanna Litmanen
Syyslukukausi 120 € 

Jatketaan lauluharjoituksia. Tarkoitettu aiemmin 
Viihderyhmä Säihkeessä laulaneille. Kurssiin si-
sältyy myös tanssiharjoituksia. Säestäjä mukana 
loppukurssista. Ei opetusta viikolla 42. 

KUOROT
Classicat 1101250
Juhannuskylän koulu, musiikkiluokka
ti 16.45-18.15
8.9.-1.12.2020, 27 t | 12.1.-13.4.2021, 27 t 
Pia Alanne | Syyslukukausi 61 € 
Tervetuloa laulamaan! Teemme yhdessä äänen 
ja kehon lämmittelyjä. Laulamme kaksiäänisesti 
klassisen musiikin helmiä antiikista nykyaikaan, 

Piae Cantiones lauluista Mozartin kautta Me-
rikantoon. Ryhmä käy myös esiintymässä. Tule 
mukaan rentoon ja leppoisaan kuoroon, jossa 
nuotinlukutaito ei ole välttämätöntä. Kurssi sopii 
yli 16-vuotiaille, nuorista aikuisista senioreihin. 
Huom! Kyseessä on naiskuoro. 

Kovaa ja korkeelta 
- esiintyvä ryhmä 1101252
Juhannuskylän koulu, lk 83
ti 17.00-18.30
8.9.-1.12.2020, 32 t | 12.1.-13.4.2021, 34 t 
Kirsi Sipinen | Syyslukukausi 78 € 
Kurssilla lauletaan yhdessä ja tehdään erilaisia 
ääniharjoituksia ja hengitysharjoituksia sekä 
harjoitellaan ohjelmistoa esiintymisiin. Kurssi 
toimii matalankynnyksen periaatteella eikä vaa-
di aiempaa esiintymiskokemusta eikä nuotin-
lukutaitoa. Tule rohkeasti mukaan nauttimaan 
yhdessä laulamisesta! Syyslukukauden lopussa 
joulukonsertti. Säestäjä mukana loppukurssista. 
Oppikirjana kurssilla Kirsi Sipinen ja Kaisa Kello-
niemi: Nuotin vierellä –rautalankaa laulamises-
ta. Osa kurssista järjestetään etäopetuksena. Ei 
opetusta viikolla 42. 

Venäjänkielinen kuoro 1101254
Juhannuskylän koulu, lk 63
ti 18.00-20.00
8.9.-1.12.2020, 36,71 t | 12.1.-13.4.2021, 36,71 t 
Elina Uimonen | Syyslukukausi 60 € 
Venäjänkielinen kuoro kutsuu mukaan uudet ja 
jatkavat laulajat! Osallistua voivat kaikki laulami-
sesta kiinnostuneet yli 16-vuotiaat naiset ja mie-
het. Tavoitteena on oikeanlaisen äänenkäytön ja 
nuottien lukutaidon kehittäminen. Lisäksi harjoi-
tuksissa syvennetään venäjän kielen osaamista 
musiikin parissa. Ohjelmisto koostuu kansanlau-
luista ja populaarimusiikista. Kuoroon ei ole pää-
sykoetta, mutta kyrillisten aakkosten tunteminen 
on suositeltavaa. 

Vironkielinen kuoro 1101256
Juhannuskylän koulu, lk 63
ma 17.30-20.00
7.9.-30.11.2020, 41 t | 11.1.-19.4.2021, 41 t 
Anu Sepp ja Paul Purga | Syyslukukausi 84 € 
Tampereen virolainen sekakuoro on suomalai-
sista ja virolaisista koostuva kuoro. Iloisessa po-
rukassamme lauletaan ja opetellaan oikeaa ää-
nenkäyttöä. Kuoron monipuoliseen ohjelmistoon 
kuuluu sekä viron- että suomenkielisiä kevyem-
piä ja perinteisiä moniäänisiä kuorolauluja. Kurs-
si sopii kaikille kuorolaulusta sekä viron kielestä 
ja kulttuurista kiinnostuneille nuorille ja aikuisille. 

Uudet kuorolaiset: ensimmäisellä kerralla 
kuoronjohtaja pitää lyhyen koelaulutilaisuuden, 
jonka jälkeen saat tiedon paikasta kuorossa. 
Maksathan osallistumisesi vasta sen jälkeen. 

Ahjolan Mieslaulajat 1101258
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ma 16.30-17.45
7.9.-30.11.2020, 22,71 t | 11.1.-19.4.2021, 22,71 t 
Pia Alanne | Syyslukukausi 58 € 
Haluatko kokeilla mieskuorolaulua mukavassa ja 
rennossa tunnelmassa? Teemme yhteiset kehon 
ja äänen lämmittelyt. Laulamme kaksiäänisiä 
helppoja viihteellisiä lauluja. Aikaisempaa koke-
musta kuorossa laulamisesta et tarvitse, tuo tul-
lessasi ainoastaan iloinen mieli! 

Huom! 
Pop ja rock -bändikurssien 

ilmoittautumisen yhteydessä 
valittavissa alennettu hinta 

keväällä 2020 kurssille 
osallistuneille.



MUSIIKKILEIKKIKOULU

Ahjolan musiikkileikkikoulun eli muskarin tavoit-
teena on kehittää alle kouluikäisen lapsen musii-
killisia ja liikunnallisia perusvalmiuksia. Samalla 
harjoitellaan kuuntelu- ja keskittymiskykyä sekä 
tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja 
lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. 
Muskarissa lauletaan, loruillaan, kuunnellaan 
musiikkia ja liikutaan musiikin tahdissa sekä 
tutustutaan vähitellen nuotteihin, rytmeihin ja 
soittimiin. Alle 3-vuotiaat lapset osallistuvat 
opetukseen vanhemman kanssa. Alle 1-vuotiailla 
tulee olla mukana oma makuualusta (esim. pieni 
huopa) ja yli 1-vuotiailla tossut.

Sisarusmuskareissa varataan paikat molemmille 
lapsille. Lisää kurssia valitessasi haluamasi mää-
rä paikkoja painikkeesta (+). Kirjoita ensin lasten 
tiedot ja lopuksi aikuisen tiedot maksajan tietoi-
hin. Muista lähettää ilmoittautuminen. Sisarus-
muskarin hinta sisältää paikat kahdelle 0-4-vuo-
tiaallelapselle ja yhdelle aikuiselle.

HERVANTA 

Muskari 1-vuotiaille 1101400
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222 
ma 9.30-10.15
7.9.-30.11.2020, 13 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 58 €

Muskari 1-vuotiaille 1101402
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222 
to 16.30-17.15
10.9.-3.12.2020, 13 t | 14.1.-22.4.2021, 13 t 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 58 €

Muskari 2-vuotiaille 1101404
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
to 17.15-18.00
10.9.-3.12.2020, 13 t | 14.1.-22.4.2021, 13 t 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 58 € 

Muskari 3-4-vuotiaille 1101406
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
ma 17.00-17.45
7.9.-30.11.2020, 13 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 58 € 

Muskari 4-6-vuotiaille 1101408
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 222
ma 17.45-18.30
7.9.-30.11.2020, 13 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Mirva Ratia-Jokinen | Syyslukukausi 58 € 

Venäjänkielinen muskari 
3-4-vuotiaille 1101414
Ahvenisjärven koulu
ma 17.15-18.00
7.9.-30.11.2020, 13 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Marina Blosenko | Syyslukukausi 54 € 
Venäjänkielinen muskari on tarkoitettu 3-4-vuo-
tiaille. Leikimme loru- ja laululeikkejä, laulamme 
ja kuulemme satuja käyttäen pääasiassa venäjän 
kieltä. Vanhemmat ovat tervetulleita osallistu-
maan tunnille! Ilmoittautuminen lapsen nimellä. 
Lapsella tulee olla muskarissa tossut jalassa. Ei 
opetusta viikolla 42. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä valittavissa alennettu hinta keväällä 2020 
kurssille osallistuneille.

TAMMELA 

Muskari 2-3 -vuotiaille 1101420
Saukkola, lk 10
ke 17.30-18.15
9.9.-2.12.2020, 13 t | 13.1.-14.4.2021, 13 t 
Pia Pohjola | Syyslukukausi 58 € 

Sisarusmuskari 0-4-vuotiaille    1101424
Saukkola, lk 10
ke 18.20-19.05
9.9.-2.12.2020, 13 t | 13.1.-14.4.2021, 13 t 
Pia Pohjola | Syyslukukausi 78 € 
Varaa paikat molemmille lapsille. Sisarusmuska-
rin hinta sisältää paikat kahdelle 0-4-vuotiaalle 
lapselle ja yhdelle aikuiselle.

Huom! 
Muskareihin ilmoittaudutaan 
lapsen nimellä. Jos osallistut 

useamman lapsen kanssa,
 tee ilmoittautuminen kaikille 

lapsille ja ota sen jälkeen yhteys 
Ahjolan toimistoon 

sisaralennuksen saamiseksi. 

Huom! 
Voit varata enintään 
yhden oppilaspaikan 

laulun yksilöopetuksessa.

Ahjolan viihdelaulukuoro    1101260
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ma 19.00-21.00
7.9.-30.11.2020, 42,71 t | 11.1.-19.4.2021, 42,71 t
Pia Alanne | Syyslukukausi 77 € 
Jatkava ryhmä, tervetuloa mukaan myös uu-
det laulajat! Ahjolan viihdelaulukuoron iloisessa 
naisporukassa opetellaan luonnollista ja vapaa-
ta äänenkäyttöä ja laulutulkintaa. Harjoitellaan 
monipuolisia kaksi- ja kolmiäänisiä viihteellisiä ja 
vakavampiakin lauluja sekä käydään esiintymäs-
sä. Kurssi sopii yli 16-vuotiaille nuorista aikuisis-
ta senioreihin. 

Rock-kuoro iScream 1101262
Kumppanuustalo Artteli, Pohja
to 19.00-20.30
10.9.-3.12.2020, 28 t | 14.1.-22.4.2021, 28 t 
Nina Kaitaranta | Syyslukukausi 57 € 
Rock-kuoro iScream laulaa rockmusiikin klassi-
koita ja uudempia helmiä heittäytyvällä ja her-
syvällä otteella. Sovitukset ovat 3-4 -äänisiä ja 
paikoin vaativia, joten aikaisempaa kokemusta 
stemmalaulamisesta edellytetään. 
Voit tutustua kuoroon 
https://fi-fi.facebook.com/Rockkuoroiscream/ 
Ilmoittautumisen yhteydessä valittavissa alen-
nettu hinta keväällä 2020 kurssille osallistuneille.

Tellus-kuoro 1101264
Ahjola, liikuntasali
la 14.00-18.15
21.8.-12.12.2020, 63 t | 10.1.-18.4.2021, 52 t 
Petra Poutanen-Hurme | Syyslukukausi 70 € 
Iloittelevan runsasmuotoinen ja -ikäinen nais-
kuoro Tellus on tarkoitettu viime lukuvuonna 
mukana olleille, sillä jatkamme harjoituksia syk-
syn yhteiskonserttia varten. Syksyn harjoitukset 
alkavat leirillä Ahjolan liikuntasalissa 21.-23.8. 
(pe klo 18-20, la klo 11-18 ja su klo 11-17) 

LAULUN PIENRYHMÄT
JA YKSILÖOPETUS

Laulusta iloa yhdessä ja yksin 
peruskurssi 1101270
Juhannuskylän koulu, lk 83
to 17.00-18.30
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Kirsi Sipinen | Syyslukukausi 53 €
Oletko halunnut aina kokeilla yksinlaulua mutta et 
ole uskaltautunut? Tule mukaan tälle matalankyn-
nyksen laulukurssille, jossa pääset kokeilemaan 
yksinlaulua turvallisessa ilmapiirissä. Kurssilla 
lauletaan lauluja yhdessä ja jokainen pääsee myös 
kokeilemaan yksinlaulua. Kurssille tuleminen ei 
edellytä aiempia lauluopintoja eikä nuotinlukutai-
toa. Kurssille voivat tulla aiemmin kurssilla olleet 
sekä uudet opiskelijat. Oppikirjana kurssilla Kirsi 
Sipinen ja Kaisa Kelloniemi: Nuotin vierellä –rau-
talankaa laulamisesta. Osa kurssista järjestetään 
etäopetuksena. Ei opetusta viikolla 42. 

Laulusta iloa 
yksinlaulun jatkoryhmä 1101272
Juhannuskylän koulu, lk 83
to 18.45-20.15
10.9.-3.12.2020, 36 t | 14.1.-22.4.2021, 38 t 
Kirsi Sipinen | Syyslukukausi 97 €
Kurssi tarkoitettu aiemmin laulua harrastaneille 
sekä uusille opiskelijoille, joita kiinnostaa yhdessä 
ja yksin laulaminen sekä esiintyminen. Kurssilla 
jatketaan laulutekniikan opiskelua yhteislaulun 
sekä yksinlaulun ohessa. Kurssilla ei vaadita 
aiempaa esiintymiskokemusta tai nuotinluku-
taitoa. Syyslukukausi päättyy joulukonserttiin. 
Oppikirjana kurssilla Kirsi Sipinen ja Kaisa Kello-
niemi: Nuotin vierellä –rautalankaa laulamises-
ta. Osa kurssista järjestetään etäopetuksena. Ei 
opetusta viikolla 42. 

Laulun sooloryhmä 1101274
Juhannuskylän koulu, musiikkiluokka
ti 18.15-20.45
8.9.-1.12.2020, 44,29 t | 12.1.-13.4.2021, 44,29 t
Pia Alanne | Syyslukukausi 83 € 
Jatkava ryhmä, tervetuloa mukaan myös uudet 
laulajat! Kurssilla saa ohjausta laulutekniikas-
sa sekä tulkinnassa. Teemme yhdessä äänen ja 
kehon lämmityksiä, jonka jälkeen jokainen osal-
listuja saa yksilöohjausta. Muu ryhmä seuraa 
opetusta. Ohjelmisto voi olla kevyestä musiikista 
klassiseen musiikkiin. Kurssin aikana käydään 
esiintymässä. Osallistuminen edellyttää laulun 
alkeiskurssin suorittamista tai vastaavia taitoja. 
Kurssi sopii yli 16-vuotiaille nuorista aikuisista 
senioreihin. 

Laulun pienryhmät 1101276
Ahjola Voima
ma 14.00-15.30
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021 
Pia Alanne | Syyslukukausi 73 € 
Perehdytään äänenkäyttöön ja laulamiseen 
3-hengen mukavassa pienryhmässä (3 laulajaa/
45min). Pääasiassa lauletaan yhdessä. Harjoitel-
laan tervettä äänenkäyttöä, tehdään hengitys- 
ja ääniharjoituksia sekä kiinnitetään huomiota 
ilmaisuun. Ohjelmistossa on sekä opettajan että 
oppilaiden valitsemia lauluja. Mahdollisuus har-
joitella myös stemmalaulua. Pienryhmäopetus 
sopii parhaiten jo hieman pidemmällä olevalle 
oppilaalle, jolla on jonkin verran kokemusta yksi-
löopetuksesta tai laulun perusteista. Pienryhmät 
sovitaan ensimmäisellä kerralla. 

Yksinlaulukurssi A 1101278
Saukkola, Laululuokka, lk 11
pe 13.45-16.45
11.9.-4.12.2020 | 15.1.-23.4.2021 
Sinikka Törmälä | Syyslukukausi 254 €
Laulun yksilöopetusta. Tunti 45min/vko. Ei ope-
tusta viikolla 42. 
Yksinlaulukurssi B 1101280
Saukkola, Laululuokka, lk 11
ma 12.45-17.00
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-26.4.2021 
Sinikka Törmälä | Syyslukukausi 127 € 
Laulun yksilöopetusta. Tunti 45min/joka toinen 
viikko. Ei opetusta viikolla 42. 

Yksinlaulukurssi C 1101282
Saukkola, Laululuokka, lk 11
ke 15.45-20.15
9.9.-2.12.2020 | 13.1.-21.4.2021 
Sinikka Törmälä | Syyslukukausi 127 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101280.

Yksinlaulukurssi D 1101284
Saukkola, Laululuokka, lk 11
to 13.00-17.00
10.9.-3.12.2020 | 14.1.-22.4.2021 
Sinikka Törmälä | Syyslukukausi 127 € 
Samanlainen kuin kurssi 1101280.

Yksinlaulukurssi E 1101286
Saukkola, Laululuokka, lk 11
ti 13.30-15.45
8.9.-1.12.2020 | 12.1.-6.4.2021 
Sinikka Törmälä | Syyslukukausi 65 € 
Laulun yksilöopetusta. Tunti 45min/kerran kuus-
sa. Ei opetusta viikolla 42. 
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Opiston liikuntakurssit tarjoavat ryhmässä liik-
kumisen iloa monipuolisesti kaikenikäisille. Lii-
kuntaan osallistuminen voi auttaa jaksamaan 
arjessa ja edistää monin tavoin terveyttä. Vali-
koimasta löytyy vaihtoehtoja eri kohderyhmille 
ja erikuntoisille liikkujille. Ohjelmassa on myös 
liikunnan aamu- ja päiväkursseja huomioon ot-
taen erilaisten liikkujien tarpeet.
Terveysliikunnan kurssit on jaettu kolmeen eri ta-
soon: kevyt, keskiraskas ja raskas. Kevyt terveys-
liikunta on tarkoitettu perustaitojen harjoitteluun 
ja peruskunnon kehittämiseen, keskiraskas ter-
veysliikunta sisältää monipuolista kunnonkoho-
tusta peruskunnon omaaville ja raskas terveys-
liikunta on tehokasta liikuntaa hyväkuntoisille. 
Liikunnan lyhytkursseilla voit tutustua uusiin 
lajeihin tai ottaa hetken irti arjesta.

Tunneille kannattaa ottaa mukaan alusta, pyyhe 
ja vesipullo. Saukkolan ja Ahjolan toimitaloissa 
on alustoja ja välineistöä käytettävissä. Opetus-
paikalla mahdollinen järjestelyihin ja opettajan 
hallinnollisiin tehtäviin kuluva aika sisältyvät 
ilmoitettuun opetustuntimäärään. Opettajan 
sairastuessa tunti pyritään korvaamaan. Kor-
vaavan kerran kurssipaikka ja aika voivat poiketa 
suunnitelmasta. Sijaisen ohjaaman tunti voi poi-
keta sisällöltään varsinaisen opettajan pitämästä 
tunnista. Vakuutusturvastaan kukin aikuisopis-
kelija huolehtii itse. Ethän osallistu ryhmäliikun-
taan sairaana.  

Syksyn kurssien hinnoissa on otettu huo-
mioon alennus, joka koskee keväällä koronan 
takia keskeytyneitä kursseja.

KEVYT 
TERVEYSLIIKUNTA
Perustaitojen harjoittelua ja peruskunnon hankintaa.

Asahi Ahjolassa 8300990
Ahjola, liikuntasali
ti 13.30-15.00
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Riikka Nevalainen | Syyslukukausi 48 € 
Asahi on kaikille sopivaa suomalaista terveyslii-
kuntaa. Asahin liikkeet tehdään seisten, rauhal-
lisesti ja rennosti. Harjoitussarja käsittää neljä 
osiota: rentous, niska ja hartiat, selkä, jalat ja 
tasapaino. Liikkeet vahvistavat kehoa monipuo-
lisesti ja turvallisesti sekä tuovat tasapainoa ja 
purkavat jännityksiä. Menetelmä perustuu kou-

lulääketieteeseen ja aasialaisiin liikuntalajeihin. 
Mukaan vesipullo ja ylle joustavat vaatteet sekä 
mieluiten oma jumppamatto tai pyyhe alustan 
päälle. 

Asahi Harjulassa 8300991
Ahjolan päiväkoti Harjula
ke 17.30-18.45
9.9.-2.12.2020, 21,71 t | 13.1.-14.4.2021, 21,71 t 
Riikka Nevalainen | Syyslukukausi 44 € 
Kurssille osallistumiseksi suositellaan Asahi 
Health I -liikesarjan muodon tuntemusta. Sa-
manlainen kuin kurssi 8300990. Mukaan mie-
luiten oma jumppamatto. 

Asahi Saukkolassa 8300992
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
to 13.00-14.30
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Riikka Nevalainen | Syyslukukausi 48 €
Samanlainen kuin kurssi 8300990. 

Elävä selkä 8300993
Ahjola, Liekki
ti 9.30-10.30
8.9.-1.12.2020, 17,29 t | 12.1.-13.4.2021, 17,29 t 
Anu Pulkkinen | Syyslukukausi 42 € 
Kurssilla haemme liikkuvuutta ja rentoutta se-
län ja niskan alueelle sekä hyvää ryhtiä. Tunti 
sisältää lämmittely- ja liikkuvuusharjoituksia, 
lempeitä venytyksiä sekä loppurentoutuksen. 
Harjoitukset tehdään rauhallisesti omaa kehoa 
kuunnellen. 

Venytellen hyvä olo A 8300996
Saukkola, liikuntasali
to 9.30-11.00
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Tiina Västilä | Syyslukukausi 38 € 
Tunti sisältää venyttelyjen ohella monipuolisia, 
kevyitä lihaskuntoliikkeitä sekä tasapainoa yllä-
pitäviä harjoitteita, lopuksi lyhyt rentoutuminen. 
Mukaan mieluiten oma alusta tai pyyhe alustan 
päälle. 

Venytellen hyvä olo B 8300997
Saukkola, liikuntasali
to 11.15-12.45
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Tiina Västilä | Syyslukukausi 38 € 
Samanlainen kuin kurssi 8300996. 

Rentoutusvenyttely 8300998
Ahjola, Liekki
ma 20.00-21.15
7.9.-30.11.2020, 20,04 t 
Siiri Salminen | Kurssimaksu  43 € 
Pysähdy. Hengitä. Ole läsnä hetkessä ja kehos-
sasi. Venytä lempeästi. Tunnilla teemme rau-
hallisesti hitaita, avaavia liikkeitä ja venytyksiä 
syvähengityksen tahdittamana, omaa kehoa 
kuunnellen pääsääntöisesti alustalla istuen. 
Alussa rauhoittava hengitysharjoitus ja päättek-
si loppurentoutus. Mukaan lämpimät, joustavat 
vaatteet, alusta ja viltti. Ei opetusta viikolla 42. 

Terve selkä 8301001
Saukkola, liikuntasali
ke 12.15-13.45
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Iina Toivonen | Syyslukukausi 38 € 
Kurssi sopii etenkin selkänsä terveydestä kiinnos-
tuneille. Harjoitamme syviä selkärankaa tukevia 
lihaksia, harjoittelemme selän asennon hallintaa, 
lisäämme selkärangan liikkuvuutta ja venytäm-

me pois kireyksiä. Tunti ei sisällä hyppyjä eikä 
askelsarjoja. Tavoitteena on parempi lihastasa-
paino ja terveempi ryhti. Sopii niin miehille kuin 
naisillekin. Mukaan mieluiten oma jumppamatto 
tai pyyhe alustan päälle. 

Senioripilates 8301002
Ahjola, Liekki
ma 11.30-12.30
7.9.-30.11.2020, 17,29 t | 11.1.-19.4.2021, 17,29 t 
Pirjo Uosukainen-Hakala | Syyslukukausi 42 € 
Kurssilla teemme pilatesharjoitteita rauhalliseen 
tahtiin, ikääntyvän kehon tarpeiden mukaan. 
Pyrimme vahvistamaan keskivartalon lihaksia, 
lisäämään rintarangan liikkuvuutta sekä paran-
tamaan kehonhallintaa ja ryhtiä. Kehon syviä 
ja pinnallisia tukilihaksia vahvistamme erilaisilla 
harjoitteilla, käyttäen vastuksena joko omaa ke-
hoa, palloja tai kuminauhoja. Kurssille osallistu-
misen edellytyksenä on, että pystyt menemään 
lattiatasoon. Päälle joustavat vaatteet, mukaan 
jumppa-alusta ja pieni pyyhe, kenkiä ei tarvita. 

Pilates aamulla 8301003
Ahjola, Liekki
ke 8.00-9.00
9.9.-2.12.2020, 17,29 t | 13.1.-14.4.2021, 17,29 t
Pirjo Uosukainen-Hakala | Syyslukukausi 42 € 
Tule aloittamaan päivä kehoa sopivasti haas-
taen, mutta samalla sitä kuunnellen ja lem-
peästi herätellen. Menetelmän avulla harjoitat 
mm. liikkuvuutta, syviä lihaksia, tasapainoa ja 
hengitystekniikkaa. Lähde tunnilta tietoisempa-
na ryhdistäsi, keskivartalostasi ja selkärangan 
hyvinvoinnista. Juomapullo mukaan. Kurssilla 
käytetään apuna myös pilateksen pienvälineitä, 
jotka saa opettajalta. 

Pilates alkeet Lielahdessa 8301004
Niemenrannan päiväkoti
ma 17.45-18.45
7.9.-30.11.2020, 15,96 t | 11.1.-19.4.2021, 17,29 t
Pirjo Uosukainen-Hakala | Syyslukukausi 40 €
Teemme monipuolisia liikkeitä vahvistaen keski-
vartalon syviä lihaksia, kohentaen ja ylläpitäen 
ryhtiä sekä selkärangan hyvinvointia. Menetel-
män avulla opit fysiologisesti oikeaoppisia liike-
ratoja, harjoitat liikkuvuutta, tasapainoa sekä 
hengitystekniikkaa. Tavoitteena on kehonhallin-
nan kautta edistää hyvinvointia ja mielen tasa-
painoa. Mukaan oma jumppa-alusta. Jalkineita 
ei tarvita. Ei opetusta viikolla 42. 

Pilates alkeet Ahjolassa 8301005
Ahjola, liikuntasali
ke 15.15-16.15
9.9.-2.12.2020, 17,29 t | 13.1.-14.4.2021, 17,29 t
Pirjo Uosukainen-Hakala | Syyslukukausi 42 € 
Teemme monipuolisia liikkeitä vahvistaen keski-
vartalon syviä lihaksia, kohentaen ja ylläpitäen 
ryhtiä sekä selkärangan hyvinvointia. Menetel-
män avulla opit fysiologisesti oikeaoppisia liike-
ratoja, harjoitat liikkuvuutta, tasapainoa sekä 
hengitystekniikkaa. Tavoitteena on kehonhallin-
nan kautta edistää hyvinvointia ja mielen tasa-
painoa. Mukaan oma jumppa-alusta. Jalkineita 
ei tarvita. 

Pilates alkeet 8301006
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
to 18.30-19.30
10.9.-3.12.2020, 17,29 t | 14.1.-22.4.2021, 17,29 t
Suvi Suur-Inkeroinen | Syyslukukausi 42 € 
Teemme monipuolisia liikkeitä vahvistaen keski-
vartalon syviä lihaksia, kohentaen ja ylläpitäen 

ryhtiä sekä selkärangan hyvinvointia. Menetel-
män avulla opit fysiologisesti oikeaoppisia liike-
ratoja, harjoitat liikkuvuutta, tasapainoa sekä 
hengitystekniikkaa. Tavoitteena on kehonhallin-
nan kautta edistää hyvinvointia ja mielen tasa-
painoa. Mukaan oma jumppa-alusta. Jalkineita 
ei tarvita. 

Kehonhuolto aamulla 8301020
Ahjola, liikuntasali
to 9.00-10.30
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Marjo Cotroneo | Syyslukukausi 47 €
Kevyttä liikuntaa koko kehon lihaksille ja nivelille. 
Tunti sisältää helppoja hengitys-, koordinaatio- 
ja lihaskuntoharjoitteita, joiden tarkoitus on ren-
touttaa, notkeuttaa, parantaa keskittymiskykyä 
ja kehon hallintaa. Ei opetusta viikolla 42. 

Kehonhuolto Lielahdessa 8301021
Niemenrannan päiväkoti
ma 19.45-20.45
7.9.-30.11.2020, 15,96 t | 11.1.-19.4.2021, 17,29 t
Pirjo Uosukainen-Hakala | Syyslukukausi 40 € 
Kevyttä liikuntaa koko kehon lihaksille ja nivelille. 
Tunti sisältää helppoja hengitys-, koordinaatio- 
ja lihaskuntoharjoitteita, joiden tarkoitus on ren-
touttaa, notkeuttaa, parantaa keskittymiskykyä 
ja kehon hallintaa. Mukaan oma jumppa-alusta. 
Ei opetusta viikolla 42. 

Kehonhuolto Saukkolassa 8301022
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
ma 17.00-18.30
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Katri Matikainen | Syyslukukausi 48 € 
Tunti sisältää liikeratoja avaavan lämmittelyn, ta-
sapainoharjoitteita ja keskivartalon lihaksia vah-
vistavan harjoitusosuuden mukaanlukien hartiat. 
Lopuksi pitkäkestoiset venyttelyt ja rentoutus. 

Kehonhuolto Ahjolassa 8301023
Ahjola, liikuntasali
ke 20.00-21.15
9.9.-2.12.2020, 20,04 t 
Siiri Salminen | Kurssimaksu 43 € 
Avaavaa kehonhuoltoa musiikin ja hengityksen 
tahtiin. Tunnin alussa verryttely ja lyhyt lämmit-
televä jumppaosuus, josta jatkamme rauhallises-
ti kehonhuolto- ja lihaskuntoliikkeillä. Tunnin lo-
pussa laskeudutaan iltaan, teemme monipuoliset 
venyttelyt ja lopuksi rentoudutaan. Vuoroviikoin 
keskitymme enemmän lihaskuntoon/venytte-
lyyn. Oma alusta ja juomapullo mukaan. Ei ope-
tusta viikolla 42. 

KESKIRASKAS 
TERVEYSLIIKUNTA
Monipuolista kunnonkohotusta peruskuntoiselle.

Fysiokimppa 8301030
Saukkola, liikuntasali
ti 9.50-11.20
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Johanna Rajanen | Syyslukukausi 47 € 
Monipuolinen terveysliikuntatunti, joka sisältää 
kaksi pulssinkohotus- ja lihaskuntojaksoa. Tunti 
sisältää keskivartaloa tukevien ja asentoa ja ryh-
tiä ylläpitävien lihasten vahvistamista sekä ran-
gan liikkuvuutta lisääviä ja niska-hartiaseutua 
rentouttavia liikkeitä. Lisäksi venyttelyosuus ja 
loppurentoutus. Ei opetusta viikolla 42. 

PISPALA 

Vauvamuskari 4-12kk 1101435
Ahjola Voima
pe 11.45-12.30
11.9.-4.12.2020, 12 t | 15.1.-23.4.2021, 13 t 
Marja Laakso | Syyslukukausi 54 € 
Ei opetusta viikolla 42.

Muskari 1-2 -vuotiaille 1101437
Ahjola Voima
pe 09.50-10.35
11.9.-4.12.2020, 12 t | 15.1.-23.4.2021, 13 t 
Marja Laakso | Syyslukukausi 54 € 
Ei opetusta viikolla 42.
 
Muskari 2-3-vuotiaille 1101440
Ahjola Voima
pe 09.00-9.45
11.9.-4.12.2020, 12 t | 15.1.-23.4.2021, 13 t 
Marja Laakso | Syyslukukausi 54 € 
Ei opetusta viikolla 42.

Viikonloppumuskari 
2-4 -vuotiaille 1101444
Ahjola Voima
la 12.00-13.00
5.9.-28.11.2020, 9,31 t | 16.1.-10.4.2021, 9,31 t
Pia Pohjola | Syyslukukausi 42 € 
Viikonloppumuskariin tullaan yhdessä vanhem-
man kanssa. Ilmoittautuminen lapsen nimellä. 
Jos perheestä osallistuu useampi sisarus, tee 
jokaiselle lapselle oma ilmoittautuminen ja ota 
yhteyttä Ahjolan toimistoon sisaralennuksen 
saamiseksi. Kokoonnumme joka toinen viikko. 

Sisarusmuskari 
0-4 -vuotiaille 1101448
Ahjola Voima
pe 10.45-11.30
11.9.-4.12.2020, 12 t | 15.1.-23.4.2021, 13 t 
Marja Laakso | Syyslukukausi 74 € 
Varaa paikat molemmille lapsille. Sisarusmus-
karin hinta sisältää paikat kahdelle 0-4-vuoti-
aalle lapselle ja yhdelle aikuiselle. Ei opetusta 
viikolla 42.

LIELAHTI 

Ei opetusta viikolla 42. Muskarihetkissä avoimet 
ovet senioreille.

Vauvamuskari 4-12kk 1101460
Lielahtikeskus, monitoimitila Tuike
ma 11.00-11.45
7.9.-30.11.2020, 12 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Marja Laakso | Syyslukukausi 54 € 

Muskari 1-2-vuotiaille 1101462
Lielahtikeskus, monitoimitila Tuike
ma 09.30-10.15
7.9.-30.11.2020, 12 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Marja Laakso | Syyslukukausi 54 € 

Muskari 1-3 -vuotiaille 1101464
Lielahtikeskus, monitoimitila Tuike
ma 08.45-9.30
7.9.-30.11.2020, 12 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Marja Laakso | Syyslukukausi 54 € 

Sisarusmuskari 
0-4 -vuotiaille 1101468
Lielahtikeskus, monitoimitila Tuike
ma 10.15-11.00
7.9.-30.11.2020, 12 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Marja Laakso | Syyslukukausi 74 € 
Varaa paikat molemmille lapsille. Sisarusmuska-
rin hinta sisältää paikat kahdelle 0-4-vuotiaalle 
lapselle ja yhdelle aikuiselle.

LI IKUNTA
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Aamujumppa Ahjolassa 8301032
Ahjola, liikuntasali
pe 9.00-10.15
11.9.-4.12.2020, 20,04 t | 15.1.-23.4.2021, 21,71 t
Marjo Cotroneo | Syyslukukausi 43 € 
Perusjumppaa, jossa on helppo alkulämmittely, 
ei hyppyjä. Tehokkaat lihaskuntoliikkeet, lopuk-
si venyttelyt. Tunnilla käytämme välillä välineitä 
tehostamaan harjoittelua vaihtuvin teemoin. Ei 
opetusta viikolla 42. 

Tiistaijumppa Saukkolassa    8301033
Saukkola, liikuntasali
ti 17.25-18.25
8.9.-1.12.2020, 15,96 t |12.1.-13.4.2021, 17,29 t
Anna-Sofia Nieminen | Syyslukukausi 32 €
Tunti sisältää tehokkaan alkulämmittelyn ja 
monipuolista lihaskuntoharjoittelua. Käytämme 
välillä käsipainoja ja muitakin välineitä tehosta-
maan harjoittelua. Lopuksi lyhyet venyttelyt. Ei 
opetusta viikolla 42. 

Niska-selkäryhmä päivällä 8301035
Saukkola, liikuntasali
ti 11.25-12.25
8.9.-1.12.2020, 15,96 t | 12.1.-13.4.2021, 17,29 t
Johanna Rajanen | Syyslukukausi 40 € 
Kurssilla keskitytään etenkin niska-hartiaseudun, 
selän ja keskivartalon syvien lihasten vahvista-
miseen. Tunneilla avaamme myös rangan liik-
kuvuutta ja teemme ryhtiä ylläpitäviä ja lisääviä 
liikkeitä sekä rauhallisia venytyksiä. Oma alusta 
ja juomapullo mukaan. Ei opetusta viikolla 42. 

Pilates jatko keskustassa 8301037
Aleksanterin koulu, liikuntasali
to 17.45-18.45
10.9.-3.12.2020, 15,96 t | 14.1.-22.4.2021, 17,29 t
Pirjo Uosukainen-Hakala | Syyslukukausi 40 € 
Tarkoitettu pilateksen perusteet hyvin hallitsevil-
le. Faskiapainotteisella tunnilla teemme liikkeitä, 
joilla edesautetaan sidekudosverkon (faskian) 
elastisuutta ja liikkuvuutta. Liikkeet perustuvat 
kehon toimintaan eri liikesuunnissa sekä var-
talon keskustan kontrolliin. Huomio on liikkeen 
virtaavuudessa ja hallinnassa sekä tasapainossa, 
unohtamatta hengityksen tärkeyttä. Mukaan 
oma jumppa-alusta. Jalkineita ei tarvita. Ei ope-
tusta viikolla 42. 

Pilates jatko Lielahdessa 8301038
Niemenrannan päiväkoti 
ma 18.45-19.45
7.9.-30.11.2020, 15,96 t | 11.1.-19.4.2021, 17,29 t
Pirjo Uosukainen-Hakala | Syyslukukausi 40 €
Samanlainen kuin kurssi 8301037. Tarkoitettu 
pilateksen perusteet hallitseville. Oma alusta 
mukaan. Ei opetusta viikolla 42. 

LIIT ja kehonhuolto 
Vuoreksessa 8301039
Vuoreksen koulu, päiväkodin sali
to 17.00-18.00
10.9.-3.12.2020, 15,96 t | 14.1.-15.4.2021, 15,96 t 
Merja Sarvala | Syyslukukausi 32 €
LIIT (Low Intensity Interval Training) on matalan 
sykkeen intervallitreeni, jossa lihaskunto-osuu-
det tehdään oman kehon painolla. Tunnilla 
voidaan käyttää myös vastuskuminauhoja (saa 
lainaksi opettajalta). Ei sisällä hyppyjä. Lopuksi 
rentoutus ja palauttavat venyttelyt. Ota mukaan 
oma alusta. Ei opetusta viikolla 42. 

FaskiaMethod 
Vuoreksessa 8301040
Vuoreksen koulu, päiväkodin sali
ma 19.00-20.00
7.9.-30.11.2020, 15,96 t | 11.1.-19.4.2021, 15,96 t
Merja Sarvala | Syyslukukausi 40 €
FasciaMethod-tunnilla keskitytään paranta-
maan liikkuvuutta toiminnallisilla harjoitteilla. 
Tunnilla tehdään yleisimpiin heikkoihin ja kireisiin 
alueisiin suunnattuja liikehallinta-, liikkuvuus- ja 
tukilihasharjoitteita käyttämällä nivelten täysiä 
liikeratoja sekä dynaamisia kohdennettuja täs-
mävenytyksiä. FasciaMethod soveltuu kaikille, 
jotka haluavat edistää hyvinvointiaan ja paran-
taa suorituskykyään. Ei opetusta viikolla 42.  

FaskiaMethod ja lihaskunto 
Kaukajärvellä 8301042
Kaukajärven vapaa-aikatalo, näyttämö 
ke 19.00-20.15
9.9.-2.12.2020, 20,04 t | 13.1.-14.4.2021, 20,04 t
Merja Sarvala | Syyslukukausi 43 €
FasciaMethod-perusteiden mukaan keskitymme 
parantamaan liikkuvuutta toiminnallisilla harjoit-
teilla. Helpon alkulämmittelyn jälkeen teemme 
liikehallintaa ja lihaskuntoa kehittäviä liikkeitä 
tehostaen käsipainoilla. Lopuksi rentouttava ve-
nyttely. Tunti sopii sekä aloittelevalle että edisty-
neelle liikkujalle. Ota mukaan 2-3 kg käsipainot 
ja alusta. Ei opetusta viikolla 42. 

Kiertoharjoittelu 8301043
Ahjola, liikuntasali
ti 16.00-17.30
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Laura Sirén | Syyslukukausi 47 € 
Lyhyt alkulämmittely, jonka jälkeen teemme yk-
sinkertaisia, mutta tehokkaita lihaskuntoliikkeitä 
eri lihasryhmille ja sykettä kohottavia osuuksia 
kiertävän radan mukaan. Tunnin lopuksi venyt-
telyt. Sopii sekä miehille että naisille. Ei opetusta 
viikolla 42. 

Lavis    8301058
Saukkola, liikuntasali
to 16.00-17.00
10.9.-3.12.2020, 15,96 t | 14.1.-22.4.2021, 17,29 t
Sari Pärssinen | Syyslukukausi 35 € 
LAVIS® -lavatanssijumppa on helppo ja haus-
ka liikuntamuoto, joka perustuu jumpan ja la-
vatanssiaskeleiden yhdistelmään. Kurssi sopii 
kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille, joille on 
tärkeää huvin ja hyödyn yhdistäminen. Tunneilla 
soi mm. valssi, jenkka, rock, chacha sekä muut 
tanssilavoilta tutut tanssit. Tunti koostuu tanssil-
lisesta osuudesta sekä lyhyistä venyttelyistä. Ota 
mukaan tanssilenkkarit tai vastaavat. Ei opetus-
ta viikolla 42. 

LauantaiLavis 8301059
Saukkola, liikuntasali
la 14.00-15.00
5.9.-28.11.2020, 17,29 t | 9.1.-17.4.2021, 17,29 t
Heidi Smolander | Syyslukukausi 45 € 
LAVIS® -lavatanssijumppa on helppo ja haus-
ka liikuntamuoto, joka perustuu jumpan ja la-
vatanssiaskeleiden yhdistelmään. Kurssi sopii 
kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille, joille on 
tärkeää huvin ja hyödyn yhdistäminen. Tunneilla 
soi mm. valssi, jenkka, rock, chacha sekä muut 
tanssilavoilta tutut tanssit. Tunti koostuu tanssil-
lisesta osuudesta sekä lyhyistä venyttelyistä. Ota 
mukaan tanssilenkkarit tai vastaavat. 

RASKAS 
TERVEYSLIIKUNTA
Tehokasta liikuntaa hyväkuntoiselle.

Kiinteytys 
Koivistonkylässä 8301060
Koiviston koulu, liikuntasali
ma 18.30-20.00
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Sari Uusmalmi | Syyslukukausi 38 €
Alussa aerobinen osuus, jossa helppoja ja syket-
tä kohottavia askelsarjoja. Lihaskunto-osuutta 
tehostetaan kuminauhoin. Lopuksi palauttavat 
venyttelyt. Oma alusta, juomapullo ja vastusku-
minauha mukaan. Ei opetusta viikolla 42. 

Kiinteytys Leinolassa 8301061
Leinolan koulu, liikuntasali
su 17.30-19.00
6.9.-29.11.2020, 24 t | 10.1.-18.4.2021, 26 t 
Merja Sarvala | Syyslukukausi 38 € 
Aluksi puoli tuntia kestävä lämmittely ja vaih-
televia, sykettä kohottavia askelsarjoja. Pitkää 
lihaskunto-osuutta tehostamme käsipainoilla. 
Lopuksi rentoutus ja rauhalliset venyttelyt. Kau-
den ensimmäiseen ohjelmaan tarvitset mukaan 
oman alustan ja juomapullon sekä joko noin 2-3 
kg painavat käsipainot tai tarroilla kiinnitettävät 
nilkkapainot (2 kpl). Ei opetusta viikolla 42. 

Box&Body 8301062
Saukkola, liikuntasali 
ti 18.30-20.00
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Sari Uusmalmi | Syyslukukausi 38 €
Nyrkkeillen lihaskuntoa! Tunnin alussa on Box-
osuus, jossa on yksinkertaisia ja tehokkaita isku- 
ja potkusarjoja. Body-osuudessa tehdään liikkei-
tä kokonaisvaltaisesti huomioiden koko keho. Ei 
opetusta viikolla 42. 

HIIT ja kehonhuolto Vuoreksessa 
maanantai    8301063
Vuoreksen koulu, päiväkodin sali
ma 18.00-19.00
7.9.-30.11.2020, 15,96 t | 11.1.-19.4.2021, 15,96 t 
Merja Sarvala | Syyslukukausi 32 € 
HIIT (High Intensity Interval Training) on tehokas 
intervallitreeni, jossa sykkeenkohotus ja oman 
kehon painolla tehtävät lihaskunto-osuudet 
vuorottelevat. Lopuksi rentoutus ja palauttavat 
venyttelyt. Ota mukaan oma alusta. Ei opetusta 
viikolla 42. 

HIIT ja kehonhuolto 
Vuoreksessa torstai 8301064
Vuoreksen koulu, päiväkodin sali 
to 18.00-19.00
10.9.-3.12.2020, 15,96 t | 14.1.-15.4.2021, 15,96 t
Merja Sarvala | Syyslukukausi 32 €
Samanlainen kuin kurssi 8301063. Ota mukaan 
oma alusta. Ei opetusta viikolla 42. 

HIIT ja kehonhuolto 8301065
Kaukajärven vapaa-aikatalo, näyttämö 
ke 18.00-19.00
9.9.-2.12.2020, 15,96 t | 13.1.-14.4.2021, 15,96 t
Merja Sarvala | Syyslukukausi 32 €
Samanlainen kuin kurssi 8301063. Ota mukaan 
oma alusta. Ei opetusta viikolla 42. 

Hiit Saukkolassa 8301066
Saukkola, liikuntasali
ke 19.00-19.45
9.9.-2.12.2020, 12 t | 13.1.-14.4.2021, 13 t 
Mika Perkiömäki | Syyslukukausi 36 €
HIIT on kovasykkeistä ja vauhdikasta syklistä 
harjoittelua, jossa vuorotellen käydään anaerobi-
sella alueella ja sitten sykkeen annetaan tasaan-
tua. Harjoittelu koostuu pääosin oman kehon 
massalla tehtävistä liikkeistä. Tunti sopii kaikille, 
sillä jokainen harjoittelee oman tasonsa ja päivän 
kuntonsa mukaan. Lopussa jäähdytellään. Ota 
mukaasi mieluiten oma jumppamatto, pikkupyy-
he ja juomapullo. Ei opetusta viikolla 42. 

Kuntotanssi Ahjolassa 8301067
Ahjola, liikuntasali 
to 18.30-20.00
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Katri Matikainen | Syyslukukausi 48 €
Hauska ja hikinen tanssillinen tunti, joka etenee 
musiikkikappale kerrallaan tyylistä ja tunnel-
masta toiseen. Aloitamme tunnin rauhallisesti ja 
lisäämme tahtia pikkuhiljaa. Tarjolla on kevyttä 
ja raskaampaa liikettä sekä helppoa ja hieman 
haastavampaa koreografiaa. Lisäksi lihaskun-
to-osuus ja venyttely. Ota mukaan mieluiten 
oma jumppamatto tai pyyhe alustan päälle. 

Kuntotanssi Saukkolassa 8301068
Saukkola, liikuntasali 
ma 16.00-17.00
7.9.-30.11.2020, 17,29 t | 11.1.-19.4.2021, 17,29 t
Katri Matikainen | Syyslukukausi 42 €
Samanlainen kuin kurssi 8301067. 

LIIKUNTA MIEHILLE 

Miesten venyttely 
Saukkolassa 8301070
Saukkola, liikuntasali 
pe 11.00-12.00
11.9.-4.12.2020, 15,96 t | 15.1.-23.4.2021, 17,29 t
Reija Laitinen | Syyslukukausi 32€
Venyttelypainotteinen tunti. Aluksi lyhyt alku-
lämmittely, jonka jälkeen pitkä ja rauhallinen 
venyttely- ja rentoutusosuus. Sopii erityisesti 
ikääntyneille miehille. Oma alusta ja vesipullo 
mukaan. Ei opetusta viikolla 42. 

Miesten kevyt jumppa 8301071
Saukkola, liikuntasali
ma 11.30-12.30
7.9.-30.11.2020, 15,96 t | 11.1.-19.4.2021, 
17,29 t 
Reija Laitinen | Syyslukukausi 32 €

Kurssilla kohotamme lihaskuntoa, lisäämme 
liikkuvuutta ja parannamme tasapainoa. Sopii 
hyvin ikämiehelle. Tunti koostuu helposta alku-
lämmittelystä, lihaskunto-osuudesta ja lopuksi 
rauhalliset venyttelyt ja rentoutukset. Mukaan 
juomapullo, liikuntaan sopivat vaatteet ja sisä-
kengät sekä mielellään oma jumppamatto. Tule 
mukaan nauttimaan liikunnan ilosta ja rennosta 
yhdessäolosta. Ei opetusta viikolla 42. 

Miesten liikunta 
Saukkolassa maanantaisin 8301072
Saukkola, liikuntasali
ma 10.00-11.30
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Reija Laitinen | Syyslukukausi 38 €
Kaikenikäisille miehille tarkoitettu jumppa, joka 

vahvistaa koko kehoa. Tunti sisältää verryttelyn, 
lihaskuntoharjoittelua yksinkertaisin perusliikkein 
sekä lopuksi rauhalliset venytykset ja rentoutus. 
Oma alusta, sisäkengät ja juomapullo mukaan. Ei 
opetusta viikolla 42. 

Miesten liikunta 
Saukkolassa perjantaisin 8301073
Saukkola, liikuntasali 
pe 10.00-11.00
11.9.-4.12.2020, 15,96 t | 15.1.-23.4.2021, 17,29 t
Reija Laitinen | Syyslukukausi 32 €
Tunti sisältää alkulämmittelyn, monipuolisia koko 
kehon lihaskuntoa ja tasapainoa parantavia har-
joitteita sekä loppuvenyttelyn. Helppoa liikuntaa, 
sopii etenkin ikääntyneille miehille. Oma alusta, 
sisäkengät ja juomapullo mukaan. Ei opetusta 
viikolla 42. 

Miesten liikunta Ahjolassa 8301074
Ahjola, liikuntasali 
pe 10.15-11.30
11.9.-4.12.2020, 20,04 t | 15.1.-23.4.2021, 21,71 t
Marjo Cotroneo | Syyslukukausi 43 €
Tunti sisältää alkulämmittelyn, monipuolisia 
koko kehon lihaskuntoa parantavia harjoittei-
ta sekä loppuvenyttelyn. Sopii kaikille miehille. 
Oma alusta ja juomapullo mukaan. Ei opetusta 
viikolla 42. 

Miesten liikunta Sorilassa 8301075
Sorilan koulu, liikuntasali
to 20.00-21.30
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Tiina Västilä | Syyslukukausi 38 €
Venyttelypainotteinen tunti sisältää alkuverryt-
telyn, lihaskuntoharjoittelua venyttelyn ohessa 
ja lopuksi rentoutus. Oma alusta ja juomapullo 
mukaan. Ei opetusta viikolla 42. 

Miesten treenit 
Saukkolassa 8301076
Saukkola, liikuntasali 
ma 17.00-18.30
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 24 t 
Kari Nieminen | Syyslukukausi 38 €
Kurssilla vuorottelevat kuntopiiri-, lihaskunto- ja 
pelikerrat. Tunnin alussa verryttely ja lopussa ve-
nyttelyt. Tavoitteena vahvistaa aerobista kestä-
vyyttä ja lihaskuntoa. Ota mukaan oma alusta ja 
juomapullo. Ei opetusta viikolla 42. 

Pilates miehille 8301077
Kumppanuustalo Artteli, tanssisali Korko
to 19.30-21.00
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 24 t
Sanna-Mari Karinki-Niskanen | Syyslukukausi 52 €
Pilates on kehonhallintamenetelmä, jonka avulla 
voit vahvistaa ja lisätä voimaa keskivartalon sy-
viin lihaksiin. Menetelmän avulla harjoitat liikku-
vuutta ja hengitystekniikkaa sekä edistät hyvää 
ryhtiä ja selkärangan terveyttä. Tunnit sopivat 
sekä aktiiviselle urheilijalle että aloittelijallekin. Ei 
opetusta viikolla 42. 

Kuntosähly 8301078
Juhannuskylän koulu,liikuntasali 
ti 20.00-21.30
8.9.-24.11.2020, 20 t | 12.1.-13.4.2021, 20 t 
Juha Kauppinen | Syyslukukausi 34 €
Tule kohottamaan kuntoasi ja virkistäytymään 
hauskan yhdessäolon merkeissä. Aiemmaksi 
pelikokemukseksi riittää ”höntsäily”, mutta sali-
bandyn alasarjapelaajat ovat myös tervetulleita 
mukaan. Varusteeksi tarvitset mailan ja sisäpe-

likengät, ohjaaja huolehtii pelipalloista. Silmä-
vammojen ehkäisemiseksi salibandyssa käytet-
tävät suojalasit ovat suositeltavat. Jos haluat 
pelata maalivahtina, kypärä ja kasvosuojus ovat 
pakollisia. Toivotaan aktiivista osallistumista! Ei 
opetusta viikolla 42. 

LIIKUNNAN 
LYHYTKURSSEJA

 
Kahvakuula 8301101
Saukkola, liikuntasali
ti 16.15-17.15
8.9.-10.11.2020, 13 t 
Katri Matikainen | Kurssimaksu 37 € 
Kahvakuulailu on hyvä ja monipuolinen lihaskun-
toharjoittelun muoto. Kahvakuulatreenillä saat 
lisää voimaa ja kestävyyttä sekä parannat kehon 
hallintaa ja tasapainoa. Sopiva aloituspaino on 
naisille 6-10kg ja miehille 8-12kg. Iäkkäämmille 
tai vähemmän kuntoilua harrastaneille kevyem-
pi, nuoremmille tai enemmän kuntoilleille paina-
vampi. Ota oma kuula mukaan. 

Raskausajan pilates 8301102
Ahjola, Liekki 
pe 15.00-16.00
11.9.-9.10.2020, 6,5 t 
Reija Laitinen | Kurssimaksu 23 €
Raskauden aikainen pilatesharjoittelu auttaa ke-
hoa sopeutumaan muutoksiin, valmistaa kehoa 
synnytykseen ja synnytyksen jälkeiseen aikaan. 
Harjoittelun avulla lisäät kehotietoisuutta, kes-
tävyyttä ja koordinaatiokykyä. Harjoittelu ta-
pahtuu sallivassa ilmapiirissä omaa kehoa kuun-
nellen. Tunneille voi tulla missä vain vaiheessa 
raskautta. Kurssilla käytetään apuna pilateksen 
pienvälineitä kuten palloa. 

Elokuun startti Box&Body 8301103
Saukkola, liikuntasali 
ti 18.30-20.00
11.8.-1.9.2020, 8 t 
Sari Uusmalmi | Kurssimaksu 20 €
Tule aloittamaan liikunnallista syksyä, hajoitte-
lemme tehokkaita isku- ja potkusarjoja ja teem-
me monipuolisia lihaskuntoliikkeitä. Sopii myös 
miehille. 

Juoksukoulu 8301104
Saukkola 
to 17.00-18.30
10.9.-8.10.2020, 10 t 
Elina Torro | Kurssimaksu 30 €
Juoksukoulussa tehdään juoksutekniikkaharjoit-
teita ja lenkkeillään yhdessä. Jokaisella tapaa-
miskerralla tulee olla lenkkivarustus. Kurssi sopii 
myös aloitteleville juoksijoille. Kurssilla saat tar-
vittaessa yksilöllisiä harjoitteita. Kokoontuminen 
Saukkolassa, Vainiokatu 2. 

ASTANGAJOOGA 

Astangajoogan alkeet 
tiistai 8301220
Ahjola, Liekki 
ti 16.45-18.15
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 €
Astangajooga on dynaaminen virtaava joogahar-
joitus, jossa on kiinteä asentosarja eli samat →
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 asanat toistuvat harjoituksesta toiseen. Kurssil-
la opettelemme ujjayi-hengitystekniikkaa, joka 
rytmittää harjoituksen sekä kehitämme myös 
lihaslukkojen käyttöä. Harjoitus aloitetaan aina 
aurinkotervehdyksillä, sen jälkeen siirrytään te-
kemään staattisia asanoita, joiden välissä teh-
dään välillä dynaaminen liikesarja. Kurssin aikana 
perehdymme ensimmäisen liikesarjan seisomalii-
keosuuteen sekä teemme myös muutamia istu-
maliikkeitä. Harjoitus etenee rauhalliseen tahtiin 
vähitellen asanoita ja haasteita lisäten. Harjoitus 
päätetään tasapainottaviin asanoihin ja loppu-
rentoutukseen. Oma joogamatto mukaan.
 
Astangajoogan alkeet 
torstai 8301221
Ahjola, Liekki 
to 19.15-20.45
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 €
Samanlainen kuin kurssi 8301220. 

Astangajoogan alkeet 
perjantai 8301222
Ahjola, Liekki 
pe 9.00-10.30
11.9.-4.12.2020, 26 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 €
Samanlainen kuin kurssi 8301220. 

Astangajoogan alkeet 
sunnuntai 8301223
Ahjola, Liekki 
su 16.00-17.30
6.9.-6.12.2020, 26 t | 10.1.-18.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 €
Samanlainen kuin kurssi 8301220. Ei opetusta 
20.9. 

Astangajoogan alkeisjatko A 
tiistai 8301224
Ahjola, Liekki
ti 18.15-19.45
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 €
Kurssilla syvennämme ja täydennämme yoga 
chikitsan seisomaliikeosuutta sekä teemme muu-
tamia istumaliikkeitä. Loppuliikesarjaan lisätään 
päälläseisontaharjoitukset. Kurssi on tarkoitettu 
astangajoogan alkeiskurssin käyneille tai vastaa-
vat taidot hallitseville. Oma joogamatto mukaan.
 
Astangajoogan alkeisjatko B 
torstai 8301225
Ahjola, Liekki
to 7.30-9.00
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 € 
Kurssilla syvennämme ja täydennämme yoga 
chikitsan seisomaliikeosuutta sekä teemme muu-
tamia istumaliikkeitä. Loppuliikesarjaan lisätään 
päälläseisontaharjoitukset. Kurssi on tarkoitettu 
Astangajoogan alkeiskurssin käyneille tai vastaa-
vat taidot hallitseville. Oma joogamatto mukaan.
 
Astangajoogan alkeisjatko C 
perjantai 8301226
Aleksanterin koulu, liikuntasali
pe 17.00-18.30
11.9.-4.12.2020, 26 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 € 
Samanlainen kuin kurssi 8301225. 

Astangajoogan alkeisjatko D 
sunnuntai 8301227
Ahjola, Liekki 
su 19.30-21.00
6.9.-6.12.2020, 26 t | 10.1.-18.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 €
Samanlainen kuin kurssi 8301225. Ei opetusta 
20.9. 

Astangajoogan jatkokurssi     8301228
Ahjola, Liekki 
to 17.15-19.15
10.9.-3.12.2020, 34,71 t | 14.1.-22.4.2021, 34,71 t
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 45 €
Kurssilla etenemme istumasarjaa marichyasa-
na D:hen asti sekä täydennämme loppuliikkeet. 
Kurssi soveltuu astangajoogaa vähintään 2 vuot-
ta harrastaneille, alkeisjatkokurssin tai vastaavat 
taidot omaaville. 

Astangajoogan osittain ohjattu/
kokonaan ohjattu mysore 8301229
Ahjola, Liekki 
su 17.30-19.30
6.9.-6.12.2020, 34,71 t | 10.1.-18.4.2021, 34,71 t
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 45 €
Kurssilla harjoitus ohjataan seisomasarjan puo-
leen väliin asti, jonka jälkeen mahdollisuus edetä 
harjoitussarjaa omaan tahtiin, opettajan avus-
taessa henkilökohtaisesti. Kurssilla voi tehdä 
harjoituksen myös kokonaan omaan tahtiin (My-
sore). Kurssi on tarkoitettu alkeisjatko- tai jatko-
kurssin käyneille tai vastaavat taidot hallitseville. 
Oma joogamatto mukaan. Ei opetusta 20.9. 

Astangajoogan intensiivi 
syksyn alkeisryhmille 8301230
Ahjola, Liekki 
ti-to 19.00-20.45
8.12.-10.12.2020, 7 t 
Riina Ingalsuo | Kurssimaksu 23 €
Tarkoitettu alkeiskurssille osallistuneille tai vas-
taavat taidot osaaville. 

Astangajoogan intensiivi 
alkeisjatko/jatko 8301231
Ahjola, Liekki
ti-to 17.15-19.00
8.12.-10.12.2020, 7 t 
Riina Ingalsuo | Kurssimaksu 23 €
Tarkoitettu alkeisjatko- ja jatkokursseille osallis-
tuville. 

JOOGA 

Joogan perustana ovat keskittyneesti suoritet-
tavat harjoitukset, tietoinen hengitys ja ren-
toutuminen. Jooga sopii yleensä kaikille, paitsi 
kundaliinijoogaa ja astangajoogaa ei suositella 
raskaana oleville. Ennen harjoitusta kannattaa 
välttää syömistä kahteen tuntiin. Pukeudu jous-
taviin vaatteisiin ja ota mukaan oma alusta tai 
pyyhe patjan suojaksi. Varaa mukaan myös läm-
min vaate ja sukat loppurentoutukseen. Ethän 
osallistu tunneille sairaana. 

Hathajooga keskustassa 8301310
Aleksanterin koulu, liikuntasali
to 19.00-20.30
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Riina Kaartamo | Syyslukukausi 47 €
Hathajoogassa tehdään erilaisia hengitys-, ren-
toutumis- ja asanaharjoituksia oman kehon 

tuntemuksia kuunnellen. Tunti sopii aloittelijoille 
mutta myös kokeneemmille joogaajille, jotka kai-
paavat rauhalliseen tahtiin tehtävää harjoitusta. 
Joogaharjoitus parantaa fyysistä hyvinvointia 
ja luo mahdollisuuden sisäiseen hiljentymiseen.
Ota mukaan alusta, lämmin vaatetus ja huopa 
tai pyyhe. Suositeltavat vapaaehtoiset lisävarus-
teet: joogablokki ja tyyny. Ei opetusta viikolla 42. 

Hathajooga Vuoreksessa 8301311
Vuoreksen koulu, päiväkodin sali
ke 18.00-19.30
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Irina Rekola | Syyslukukausi 47 €
Kurssilla teemme helppoja hengitys-, asana- ja 
rentoutumisharjoituksia oman kehon tuntemuk-
sia kuunnellen. Hathajoogan pehmeät, fyysi-
set asennot (asanat) pidetään staattisemmin ja 
tehdään hitaammin kuin muissa fyysisemmissä 
joogamuodoissa. Asanat yhdistetään hengitys-
harjoituksiin (pranayama) kehon ja mielen tasa-
painon löytämiseksi. Tunti sopii sekä aloittelijoille 
että kokeneemmille joogaajille, jotka kaipaavat 
rauhalliseen tahtiin tehtävää harjoitusta. Ota 
mukaan oma joogamatto, lämmin vaatetus sekä 
tarvittaessa joogablokki. Ei opetusta viikolla 42. 

Hathajooga Irjalassa A 8301312
Irjalan Makasiini
to 18.00-19.30
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Minna Vuorenmaa | Syyslukukausi 54 € 
Samanlainen kuin kurssi 8301310. Ota oma 
alusta mukaan ja lämmin vaatetus. 

Hathajooga Irjalassa B 8301313
Irjalan Makasiini
to 19.30-21.00
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Minna Vuorenmaa | Syyslukukausi 54 € 
Samanlainen kuin kurssi 8301310. Ota oma 
alusta mukaan ja lämmin vaatetus. 

Hathajooga Ahjolassa
maanantai 8301314
Ahjola, Liekki
ma 9.30-11.00
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 € 
Joogassa tehdään erilaisia hengitys-, rentoutumis- 
ja asanaharjoituksia omien tuntemusten mukaan. 
Hathajooga on kevyempi harjoitus kuin astan-
gajooga. Tunnin kulku vaihtelee harjoituksesta 
toiseen ohjaajan valinnan mukaan. Ota mukaan 
alusta ja lämmin vaatetus sekä huopa tai pyyhe. 

Hathajooga Ahjolassa tiistai    8301315
Ahjola, Liekki
ti 19.45-21.15
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 € 
Joogassa teemme erilaisia hengitys-, rentoutumis- 
ja asanaharjoituksia omien tuntemusten mukaan. 
Hathajooga on kevyempi harjoitus kuin astan-
gajooga. Tunnin kulku vaihtelee harjoituksesta 
toiseen ohjaajan valinnan mukaan. Ota mukaan 
alusta ja lämmin vaatetus sekä huopa tai pyyhe.

Hathajooga Ahjolassa 
perjantai 8301317
Ahjola, Liekki 
pe 10.30-12.00
11.9.-4.12.2020, 26 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 €
Samanlainen kuin kurssi 8301314. 

Hyvinvoinnin jooga 
työttömille 8301319
Saukkola, liikuntasali 
pe 12.30-14.00
11.9.-4.12.2020, 26 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Anu Pulkkinen | Syyslukukausi 25 €
Kurssilla teemme rauhalliseen tahtiin helppoja, 
kehoa ja mieltä huoltavia joogaliikkeitä. Haem-
me hyvää ryhtiä, liikkuvuutta ja perehdymme 
syvään hengitykseen. Tunti sisältää ohjatun lop-
purentoutuksen. Mukaan lämmin vaatekerta ja 
oma huopa/pyyhe. Osittain opintoseteliavustei-
nen kurssi. 

Lempeä jooga keskustassa    8301320
Koskikotikeskus 
ma 12.30-14.00
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Anu Pulkkinen | Syyslukukausi 48 €
Kurssi sopii kaiken ikäisille, myös aloittelijoille. 
Etenemme rauhalliseen tahtiin ja haemme liik-
kuvuutta erityisesti selälle ja nivelille. Harjoitus 
tukee niin fyysistä hyvinvointia kuin kykyä olla 
läsnä ja rentoutua. Mukaan lämmin vaatekerta. 

Lempeä jooga keskustassa 
torstaisin 8301321
Studio Move, Kunto-Galleria
to 9.30-11.00
10.9.-26.11.2020, 24 t | 14.1.-8.4.2021, 24 t 
Anu Pulkkinen | Syyslukukausi 52 € 
Kurssi sopii kaiken ikäisille, myös aloittelijoille. 
Etenemme rauhalliseen tahtiin ja haemme liik-
kuvuutta erityisesti selälle ja nivelille. Harjoitus 
tukee niin fyysistä hyvinvointia kuin kykyä olla 
läsnä ja rentoutua. Mukaan lämmin vaatekerta.

Lempeä jooga Ahjolassa 8301322
Ahjola, Liekki 
ti 10.30-12.00
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Anu Pulkkinen | Syyslukukausi 48 €
Kurssi sopii kaiken ikäisille, myös aloittelijoille. 
Etenemme rauhalliseen tahtiin ja haemme liik-
kuvuutta erityisesti selälle ja nivelille. Harjoitus 
tukee niin fyysistä hyvinvointia kuin kykyä olla 
läsnä ja rentoutua. Mukaan lämmin vaatekerta. 

Aamupäivän jooga Ahjolassa     8301323
Ahjola, Liekki
ke 9.00-10.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Riina Kaartamo | Syyslukukausi 48 € 
Tutustumme kehotietoiseen harjoitteluun ja 
opettelemme läsnäolon taitoja joogan menetel-
mien avulla. Teemme kehoa voimistavia, tasa-
painoa kehittäviä sekä liikuvuutta lisääviä asa-
nasarjoja rauhalliseen tahtiin ja tunnit sisältävät 
aina myös kevyitä hengitysharjoituksia, medi-
taation ja rentoutuksen. Joogaharjoitus paran-
taa fyysistä hyvinvointia ja luo mahdollisuuden 
sisäiseen hiljentymiseen. Ota mukaasi lämmintä 
vaatetta tai viltti loppurentoutusta varten. 

Muistijooga 8301324
Koskikotikeskus
ke 13.30-15.00
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Taina Isotalo | Syyslukukausi 48 € 
Muistijoogan tarkoitus on vaikuttaa aivojen ak-
tivointiin ja hyvinvointiin. Osan harjoituksista 
teemme seisten erityistä muistijoogamattoa 
käyttäen, yhdistelemällä erilaisia askelkuvioi-
ta ja aivoja aktivoivia tehtäviä. Lisäksi teemme 
joogaharjoituksen, joka sisältää hiljentymistä ja 

rentoutumista. Sopii kaikille aivojensa hyvinvoin-
nista kiinnostuneille. Ei edellytä aikaisempaa ko-
kemusta joogasta. Salissa on muistijoogamatot. 

Äijäjooga 8301330
Saukkola, liikuntasali
ti 12.30-14.00
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Minna Vuorenmaa | Syyslukukausi 48 € 
Tutustutaan joogaharjoitukseen venyttelemällä 
ja rentoutumalla. Sopii aloittelijoille ja joogaa jo 
harrastaneille iästä ja kunnosta riippumatta. Ota 
mukaan alusta ja lämmin vaatetus. 

Dynaaminen hathajooga 8301331
Saukkola, liikuntasali
ke 16.00-17.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Kerttu Pohjanpelto | Syyslukukausi 48 € 
Dynaaminen hathajooga on kehoa vahvistava ja 
lihasten joustavuutta lisäävä harjoitus, joka sopii 
sinulle joka olet kokenut perinteisen hathajoogan 
liian rauhallisena, mutta kaipaat astangaa kevy-
empää harjoitusta. Pukeudu joogatunnille muka-
viin, joustaviin vaatteisiin ja varaa mukaasi myös 
lämmin vaate ja villasukat loppurentoutukseen. 
Joogaharjoitus on hyvä tehdä tyhjin vatsoin, 
mieluiten vähintään kaksi tuntia aterioinnista. 
Harjoituksen aikana ei pidetä juomataukoja. Ota 
mukaan oma alusta. Suositeltavat vapaaehtoiset 
lisävarusteet: tyyny ja joogablokki. 

Dynaaminen hathajooga 
Vuoreksessa 8301332
Vuoreksen koulu, päiväkodin sali
ti 17.30-19.00
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Irina Rekola | Syyslukukausi 47 € 
Samanlainen kuin kurssi 8301331. Ota mukaan 
oma joogamatto ja tarvittaessa joogablokki. Ei 
opetusta viikolla 42. 

Hathajooga jatko aamulla 8301333
Ahjola, Liekki 
to 9.00-10.30
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Riina Ingalsuo | Syyslukukausi 38 €
Joogan jatkokurssilla teemme alussa aina aurin-
kotervehdyksiä sekä jo hiukan vaativampiakin sei-
soma-asanoita. Tutustumme myös pranayamaan 
eli hengitysharjoituksiin sekä meditaatioon. Kurssi 
sopii vähintään vuoden joogaa harrastaneille. 

Hathajooga jatko Ahjolassa 
maanantai 8301334
Ahjola, liikuntasali 
ma 11.00-12.30
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Pauli Talvitie | Syyslukukausi 38 €
Hathajoogaa jo harrastaneille. Mukaan oma alus-
ta ja lämmin vaatetus. Ei opetusta viikolla 42. 

Hathajooga jatko Ahjolassa torstai    
8301335
Ahjola, liikuntasali
to 11.00-12.30
10.9.-3.12.2020, 26 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Taina Isotalo | Syyslukukausi 48 € 
Hathajoogaa jo harrastaneille. Mukaan oma 
alusta ja lämmin vaatetus. 

Hathajooga jatko
Saukkolassa 8301336
Saukkola, liikuntasali
ma 18.45-20.15
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Ulla Karhapää | Syyslukukausi 38 € 
Hathajoogaa jo harrastaneille. Ei opetusta viikol-
la 42. Mukaan oma alusta ja lämmin vaatetus. 

Kundaliinijooga päivällä 8301340
Ahjola, Liekki
ma 15.00-16.30
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Tuija Koivunen | Syyslukukausi 48 € 
Kundaliinijooga on ikivanha itsehoitomenetelmä, 
jossa käytetään yksinkertaisia tekniikoita, kuten 
dynaamista liikettä, kehon asentoja, hengitystä, 
mantroja, rentoutumista ja meditaatiota virkis-
tämään ja tasapainottamaan niin kehoa kuin 
mieltäkin. Tunnit eivät edellytä aikaisempaa ko-
kemusta joogasta.Ei suositella raskaana oleville. 
Ota mukaan oma jooga-alusta ja tyyny tai huo-
pa istumista varten. 

Kundaliinijooga 8301341
Ahjola, liikuntasali
su 18.00-19.30
6.9.-29.11.2020, 24 t | 10.1.-18.4.2021, 26 t 
Anna-Kaisa Narkilahti | Syyslukukausi 47 € 
Kundaliinijooga on kokonaisvaltainen joogamuo-
to, jota kutsutaan myös tietoisuuden joogaksi. Se 
kehittää fyysistä kuntoa, notkistaa, rauhoittaa 
mieltä, lievittää stressiä ja syventää itsetuntemus-
ta. Kundaliinijoogassa yhdistyvät fyysiset harjoi-
tukset eli asanat, hengitystekniikat ja mudrat (kä-
sien asennot), mantrat, meditaatio ja rentoutus. 
Kundaliinijooga sopii kaikille, mutta ei suositella 
raskaana oleville. Ota mukaan joogamatto/alusta 
sekä viltti ja lämmintä vaatetta loppurentoutusta 
varten. Halutessasi voit ottaa myös pienen tyynyn 
istuinalustaksi. Ei opetusta viikolla 42. 

Kundaliinijooga jatko 8301342
Ahjola, Liekki 
ma 17.00-18.30
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Anna-Kaisa Narkilahti | Syyslukukausi 48 €
Kundaliinijoogaa jo harrastaneille. Ei suositella 
raskaana oleville. Ota mukaan oma jooga-alusta 
ja tyyny tai huopa istumista varten. 
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Miten oppia sanomaan EI, 
onko se niin vaikeaa? 8302060
Juhannuskylän koulu, lk 43
ti 17.00-21.00
17.11.2020, 5 t 
Maire Toijanen | Kurssimaksu 23 € 
Miten kieltäytyä ja pysyä jämäkkänä? Tuntuuko 
että muut vievät sinua? Harjoittelemme omien 
rajojen tunnistamista, jolloin jaksaa paremmin ja 
energiaa vapautuu siihen mikä itselle on tärkeää. 
Opettelemme taitoja erilaisten toiminnallisten 
menetelmien avulla yhdessä luottamuksellisessa 
ryhmässä. 

Hyvinvointia 
stressinpurkuliikkeillä A 8302061
Ahjola, Pirtti 
ke 17.00-21.00
7.10.-14.10.2020, 10 t 
Maire Toijanen | Kurssimaksu 32 € 
Kurssin tarkoituksena on oppia purkamaan 
stressiä ja syväjännitystä. TRE® (Trauma Re-
leasing Exercises) on tehokas ja yksinkertainen 
menetelmä mm. stressistä palautumiseen. Opet-
telemme purkamaan stressiä ja syväjännitystä 
erilaisilla helpoilla menetelmillä. Harjoittelemme 
taitoja, joilla voit paremmin huomioida omaa ke-
hoa, vireystilaa ja saat ymmärrystä siihen miten 
keho toimii stressitilanteessa. Ryhmä on luotta-
muksellinen. Ei sovellu henkilöille, joilla on alle 
3kk murtumista/leikkauksista, raskaus tai vaikea 
psyykkinen häiriötila. Ryhmää ohjaa sertifioitu 
TRE-ohjaaja. Opetus 7.10. ja 14.10. 

Hyvinvointia 
stressinpurkuliikkeillä B 8302062
Ahjola, Pirtti
ke 17.00-21.00
28.10.-11.11.2020, 10 t 
Maire Toijanen | Kurssimaksu 32 € 
Kurssin tarkoituksena on oppia purkamaan 
stressiä ja syväjännitystä.TRE® (Trauma Re-
leasing Exercises) on tehokas ja yksinkertainen 
menetelmä mm. stressistä palautumiseen. Opet-
telemme purkamaan stressiä ja syväjännitystä 
erilaisilla helpoilla menetelmillä. Harjoittelemme 
taitoja, joilla voit paremmin huomioida omaa ke-
hoa, vireystilaa ja saat ymmärrystä siihen miten 
keho toimii stressitilanteessa. Ryhmä on luotta-
muksellinen. Ei sovellu henkilöille, joilla on alle 
3kk murtumista/leikkauksista, raskaus tai vaikea 
psyykkinen häiriötila. Ryhmää ohjaa sertifioitu 
TRE-ohjaaja. Opetus 28.10. ja 11.11. 

TRE® - stressinpurkuliikkeet 
harjoitusryhmä 8302063
Ahjola, Pirtti
ke 17.30-19.45
16.9.-18.11.2020, 9 t 
Maire Toijanen | Kurssimaksu 30 € 
Kuukausittain kokoontuva ryhmä on tarkoitettu 
sinulle, jolla on jo perustiedot TRE® - stressin-
purkuliikkeistä. Ryhmässä voit aktivoida ja edis-
tää menetelmää omaan hyvinvointiisi sekä saa-
da lisätietoa. Ei sovellu henkilöille, joilla on alle 
3kk murtumista/leikkauksista, raskaus tai vaikea 
psyykkinen häiriötila. Opetus 16.9., 21.10. ja 
18.11. 

SomeBody® - keho ja mieli 
kulkevat yhdessä 8302064
Ahjola Voima
ma 17.00-21.00
19.10.-16.11.2020, 25 t 
Maire Toijanen | Kurssimaksu 52 € 
SomeBody® - pienryhmätoiminnan avulla 
opimme tunnistamaan, miten tunteet, ajatukset 
ja esimerkiksi kipu vaikuttavat omaan kehoon, 
sen liikkeeseen tai liikkumattomuuteen. Miten 
oma keho ja sen liikkeet muuttuvat, kun ajatuk-
set ja tunteet muuttuvat, tai kun kipu hellittää. 
Opettelemme huomioimaan omaa suhdetta ke-
hoon ja ympärillä oleviin muihin ihmisiin erilais-
ten liike- rentous-, kosketus- ja vuorovaikutustai-
tojen avulla. Kokemuksia pohdimme ja jaamme 
ryhmässä ohjaajan kanssa. 

Alexander-tekniikalla kyytiä 
selkä- ja niskavaivoille 8302065
Ahjola, Pirtti
la 11.00-17.00
su 11.00-14.30 | 17.10.-18.10.2020, 11 t 
Riitta-Liisa Helminen | Kurssimaksu 34 € 
Alexander-tekniikka on ajattelumenetelmä. Sen 
avulla opit huomaamaan kehoa ja mieltä kuor-
mittavat haitalliset tottumukset, jotka voivat 
aiheuttaa epätasapainoa ja kipuja erityisesti nis-
kan ja selän alueella. Opit palauttamaan pään, 
kaulan ja selän dynaamisen yhteyden, jolloin 
lihaksisto vapautuu tasapainoiseen toimintaan. 
Voit huolehtia tällä ajattelulla itsestäsi missä 
tahansa arjen tilanteessa: näyttöpäätetyösken-
telyssä, kotiaskareissa, instrumentin soitossa, 
kävelyssä, äänenkäytössä. Mukaan lämpimät, 
joustavat vaatteet, makuualusta ja päänalustak-
si n. 5 cm:n pino eripaksuisia pokkareita. Lisätie-
toa www.finstat.fi 

Mindfulness- harjoituskurssi 
verkossa 8302066

ti 19.00-20.30
8.9.-27.10.2020, 16 t 
Tiina Tuovila | Kurssimaksu 40 € 
Mindfulness-tai tietoisuustaitojen säännöllinen 
harjoittaminen lisää tutkitusti mm. stressinhal-
lintaa, keskittymiskykyä ja elämäniloa. Kurssin 
tavoitteena on auttaa saamaan harjoitukset 
säännölliseksi arkirutiiniksi. Kurssi sopii niin 
aloittelijoille kuin pidempään harjoitelleille. Jo-
kaisella viikolla on oma harjoituksensa, josta 
käydään keskustelua viikottain vapaaehtoises-
sa tapaamisessa sekä kurssialustalla. Kurssi 
sisältää materiaalia, jonka avulla voit perehtyä 
aiheeseen syvemmin harjoittelun ohella tai ker-
rata entuudestaan tuttuja aiheita. Voit osallistua 
kurssille omaan tahtiin tai saada viikottain tukea 
ryhmästä. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen/
mobiililaitteen ja internetyhteydet. Opettaja ot-
taa sinuun yhteyttä sähköpostitse ennen kurssin 
alkua, antaa ohjeet osallistumiseen ja alustalle 
kirjautumiseen. 

Vallan ottaminen tai välttäminen
selviytymiskeinoina 8302067
Ahjola, Pirtti
la 10.00-17.00, su 10.00-16.00
10.10.-11.10.2020, 15 t 
Riitta Hiillos-Vuorinen | Kurssimaksu 41 € 
Tutkimme vallan osuutta ihmisen selviytymiskei-
nona ja siihen liittyen voiman ja voimattomuu-
den epämukavia puolia. Tavoitteena on kulkea 
sisäistyneen, itselle sopivan vallankäytön suun-
taan. Kurssilla käytetään luentoja, harjoituksia ja 
keskustelua. Opettaja on psykodraamakoulutta-
ja. Omat eväät mukaan tauolle. 

Muisti notkeaksi 8302068
Ahjola, Kipinä
to 12.00-13.00
29.10.-26.11.2020, 6,5 t 
Useita opettajia | Maksuton

Kurssilla saat valmiuksia harjoittaa muistia mo-
nipuolisesti, ymmärtäen harjoittelun merkityk-
sen aivoterveydelle. Saat vinkkejä harjoitteista, 
liikunnasta ja ravitsemuksesta. Voit arvioida 
myös omaa riskiäsi THL:n Finger testillä. Kurssi 
sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ohjaajina 
kurssilla ovat Nääsville ry:n muistiasiantuntija, 
muistiohjaajat ja fysioterapeutit. 

Integraljooga 8301343
Koskikotikeskus
ti 16.30-18.00
8.9.-1.12.2020, 24 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Laura Lilja | Syyslukukausi 47 €
Integral Yoga Hatha® on joogalaji, johon kuu-
luu fyysisen asanaharjoituksen lisäksi ikivan-
han intialaisen perinteen mukaisesti mantroja, 
hengitysharjoituksia ja meditaatiota. Harjoitus 
tukee kokonaisvaltaisesti sekä kehon että mie-
len hyvinvointia. Pukeudu joustaviin vaatteisiin 
ja ota loppurentoutusta varten myös lämmintä 
vaatetta ja villasukat. Halutessasi voit tuoda 
lämmikkeeksi myös viltin tai pyyhkeen ja oman 
joogamaton, mutta salissa on myös lainattavia 
alustoja. Ei opetusta viikolla 42. 

Shaktitanssi, joogatanssi 8301346
Ahjola, Liekki
ma 18.30-20.00
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Anna-Kaisa Narkilahti | Syyslukukausi 48 € 
Shaktitanssi on tanssin joogaa, jonka juuret ovat 
kundaliinijoogan perinteessä. Shaktitanssissa 
yhdistyvät virtaavat joogavenytykset, helpot 
tanssiliikkeet, vapaatanssi, meditaatio ja ren-
toutuminen kauniin mantramusiikin tahdissa. 
Harjoituksessa herätellään luonnollista sisäistä 
liikettä, joka ilmenee vapaana ulkoisena liikkeenä 
ja tanssina. Shaktitanssi virkistää ja vapauttaa 
kehon energioita sekä johdattaa iloon ja itseil-
maisuun. Ei suositella raskaana oleville. Mukaan 
joustavat vaatteet, alusta, viltti ja juomapullo. 

Vinyasa flow jooga 8301347
Ahjola, Liekki 
ke 19.35-20.50
9.9.-2.12.2020, 21,71 t | 13.1.-14.4.2021, 21,71 t
Sini Marikki | Syyslukukausi 35 €
Kurssilla käymme läpi modernin vinyasa flow 
-joogan perusteita ja harjoittelemme yhdistä-
mään hengitys ja liike toisiaan tukevaksi ko-
konaisuudeksi. Tavoitteena on kehittää lihas-
kestävyyttä, liikkuvuutta sekä kykyä olla läsnä 
hetkessä ja rentoutua. Vinyasa flow on dynaa-
minen joogaharjoitus. Tunnilla käytetään joskus 
myös musiikkia. Kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että aiemmin jooganneille. 

Yinjooga 8301348
Ahjola, Liekki
ti 15.30-16.45
8.9.-1.12.2020, 21,71 t | 12.1.-13.4.2021, 21,71 t
Riina Kaartamo | Syyslukukausi 44 € 
Yinjooga on meditatiivinen, paikallaanoloon ja 
hengitykseen keskittyvä joogaharjoitus. Asanoihin 
liikutaan hitaasti, oman kehon tuntemuksia kuun-
nellen, ja asanoissa viivytään useita minuutteja 
kehoa rentouttaen. Useimmat asanoista tehdään 
lattialla istuen tai makuuasennossa. Harjoitukses-
sa mukana myös ripaus yangia eli aktiivisempia 
hathajoogan asanoita. Harjoitus auttaa kehoa 
palautumaan rasituksista ja luo mahdollisuuden 
sisäiseen hiljentymiseen. Ota mukaasi viltti ja tyy-
ny ja pukeudu mukaviin, joustaviin vaatteisiin. 

Yinjooga 
joka toinen viikko 8301349
Ahjola, Liekki
pe 19.00-20.30
11.9.-4.12.2020, 14 t | 22.1.-16.4.2021, 10 t 
Riina Kaartamo | Syyslukukausi 38 € 
Samanlainen kuin kurssi 8301348. Ota mukaa-
si viltti ja tyyny ja pukeudu mukaviin, joustaviin 
vaatteisiin. Opetus parittomilla viikoilla. 

Yinjooga Vuoreksessa 8301350
Vuoreksen koulu, päiväkodin sali
to 19.00-20.00
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Irina Rekola | Syyslukukausi 47 €
Samanlainen kuin kurssi 8301348. Ota oma 
joogamatto mukaan. Ei opetusta viikolla 42. 

Yinjooga Saukkolassa 8301351
Saukkola, liikuntasali
ke 19.45-21.00
9.9.-2.12.2020, 20,04 t | 13.1.-14.4.2021, 21,71 t
Mika Perkiömäki | Syyslukukausi 43 € 
Samanlainen kuin kurssi 8301348. Ei opetusta 
viikolla 42. 

Joogaa ja mielenrauhaa 8301355
Ahjola, Liekki 
su 10.00-12.30
20.9.-29.11.2020, 18 t | 17.1.-11.4.2021, 21 t 
Taina Isotalo | Syyslukukausi 42 €
Kurssi perustuu kundaliinijoogaan ja Yogi Bhajanin 
opetuksiin. Tarkoituksena on tutustua meditaatio-
tekniikoihin, joita tässä joogaperinteessä on run-
saasti ja erityisesti tehdä vähän pidempiä meditaa-
tioita. Ei edellytä aikaisempaa kokemusta joogasta 
tai meditaatiosta. Ei suositella raskaana oleville. 
Ota mukaan oma jooga-alusta ja tyyny tai huopa 
istumista varten. Kokoontuu parillisilla viikoilla. 

Metsäjooga Pyynikillä 8301357
Pyynikin näkötorni 
to 17.00-18.30
10.9.-15.10.2020, 12 t 
Sini Marikki | Kurssimaksu 36 €
Lähde nauttimaan lähiluonnosta. Kokoonnumme 
Pyynikin näkötornin takana ja siirrymme yhdessä 
hengittämään raitista metsäilmaa ja tekemään 
joogasta sovellettuja venyttäviä, voimistavia ja ta-
sapainoa kehittäviä sekä virkistäviä harjoituksia. 
Sopii kaikille, jotka pystyvät kävelemään vaihte-
levassa maastossa. Aikaisempaa joogakokemus-
ta ei tarvita. Joogan perusperiaatteen mukaan 
jokainen tekee liikkeet itselleen sopivalla tavalla. 
Mukaan kerrospukeutuminen, joustava vaatetus 
ja mukavat kengät. Halutessasi voit ottaa mukaan 
myös vesipullon. Huom! Sääolosuhteiden mukaan 
tunteja voidaan korvata/ siirtää kurssin aikana. 

Käsimudrat 8301358
Ahjola, Liekki 
la 14.30-17.00
14.11.2020, 3 t 
Riina Ingalsuo | Kurssimaksu 17 €
Joogan harrastajille tarkoitettu syventävä kurs-
si. Perehdymme parantaviin käsien asentoihin 
eli käsimudriin, jotka ovat osa joogan ikiaikaista 
perinnettä. Käsimudrien hyvää tekevät vaiku-
tukset perustuvat mm. hermotuksiin ja aivojen 
eri alueiden aktivointiin. Käsimudria on tutkittu 
jonkun verran myös tieteellisesti. Ota mukaasi 
istumiseen sopiva tyyny ja joogamatto. 

Joogafilosofiaa: Joogan 
kahdeksanosainen polku 8301359
Ahjola, Liekki
la 13.00-15.15
3.10.2020, 3 t 
Riina Ingalsuo | Kurssimaksu 17 € 
Joogan harrastajille tarkoitettu syventävä kurssi. 
Sukellamme luentotyyppisellä kurssilla joogan 
kahdeksanosaisen polun mielenkiintoiseen maa-
ilmaan keskustellen ja pohtien sen merkitystä 
nykyjoogaajille. Tutustuminen muihinkin joogan 
haaroihin (anga) auttaa syventämään tietoutta 

joogasta ja ymmärtämään, ettei jooga ole vain 
taipumista kummallisiin asentoihin. Ota mukaasi 
joogamatto ja istumiseen sopiva tyyny. 

MUU 
ITÄMAINEN LIIKUNTA 
Shindo Harjulassa 8301501
Ahjolan päiväkoti Harjula
ke 18.45-20.00
9.9.-2.12.2020, 21,71 t | 13.1.-14.4.2021, 
21,71 t 
Riikka Nevalainen | Syyslukukausi 46 € 

Teemme shindon perusharjoitteita. Ohjaamme 
huomiomme kehoon, mieleen ja hengitykseen. 
Harjoituksella on virkistävä, tasapainottava ja 
mieltä rauhoittava vaikutus. Kurssilta saat ideoita 
myös arjen pieniin rentoutushetkiin. Mukaan vesi-
pullo ja alusta ja päälle lämmin, joustava vaatetus. 

Shindo Ahjolassa 8301502
Ahjola, Liekki
to 10.35-12.05
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 26 t 
Marjo Cotroneo | Syyslukukausi 47 € 
Shindo on japanilainen kehontyöskentelymene-
telmä, jossa kuudella rentouttavalla meridiaa-
nivenytyksellä vaikutetaan sekä kehoon että 
mieleen. Tuntien tavoitteena on poistaa lihas-
jännitystä, rentoutua ja laittaa energiat liikkeelle. 
Mukaan juomapullo, lämmin rento vaatetus ja 
tarvittaessa lisäpeitto. Ei opetusta viikolla 42. 

Chi Kung 8301503
Ahjola, liikuntasali
su 14.30-16.00
6.9.-29.11.2020, 26 t | 10.1.-18.4.2021, 26 t 
Helmiina Kauhanen | Syyslukukausi 48 € 
Chi Kung on kiinalainen harjoitusjärjestelmä, 
jonka avulla vahvistetaan mielen ja kehon hyvin-
vointia ja terveyttä. Harjoitukset teemme yleen-
sä seisten, pehmeää liikettä tuottaen. Ne kehittä-
vät rentoa toimintakykyä, tasapainoa ja itsensä 
tiedostamista – sekä mielen että kehon tasolla. 
Tutustumme myös liikkeiden fysiologisiin vaiku-
tuksiin. Harjoitukset sopivat kaikille, sillä liikkeet 
tehdään pehmeästi, omaa kehoa kuunnellen. 

Taiji alkeiskurssi 
sunnuntaina 8301509
Ahjola, liikuntasali 
su 13.00-14.30
6.9.-29.11.2020, 26 t | 10.1.-18.4.2021, 26 t 
Helmiina Kauhanen | Syyslukukausi 38 € 
Taiji eli ns. kiinalainen aamuvoimistelu on hidas, 
pehmeä ja pyöreä liikuntamuoto, jossa terve-
ydenhoito, elämänfilosofia ja kamppailutaito 
yhdistyvät harmoniseksi kokonaisuudeksi. Taiji 
opettaa mielen ja kehon tarkoituksenmukais-
ta, rentoa käyttöä parantaen mm. tasapainoa 
ja koordinaatiokykyä. Kurssilla harjoittelemme 
Yang-tyylin 24-askeleen liikesarjaa, joka tunne-
taan myös Pekingin muotona sekä teemme taiji-
hin sisältyviä muita harjoituksia.

Taiji jatkokurssi 
sunnuntaina 8301512
Ahjola, liikuntasali
su 10.30-12.45
6.9.-29.11.2020, 39 t | 10.1.-18.4.2021, 39 t 
Helmiina Kauhanen | Syyslukukausi 48 € 
Taijin alkeiskurssin käyneille tai vastaavat taidot 
hallitseville. 

TERVE YS JA HY VINVOINTI
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Tanssinopetuksen tavoitteena on antaa mah-
dollisuuksia tanssin ja liikunnan iloon sekä 
itsensä ilmaisemiseen. Tanssin kautta voit 
parantaa myös koordinaatiota ja kehontun-
temusta. Opiston kursseille osallistumalla 
voit kehittää tanssitaitoa pitkäjänteisesti tai 
tutustua tanssin lajeihin ja perehtyä teknii-
koihin. Tanssilajien kursseja on tarjolla sekä 
aloittelijoille että edistyneille. Osalla kursseista 
valmistellaan myös esityksiä. Varusteet vaih-
televat lajin mukaan.

KANSANTANSSI 

Kansantanssi 1105001
Ahjola, liikuntasali
ke 18.30-20.00
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Janne Pöyhönen | Syyslukukausi 58 € 
Lähde tanssimaan! Tanssimme pääasiassa 
suomalaisia kansantansseja, jotka opettelem-
me ryhmän taitotason mukaan edeten. Vuo-
den aikana harjoitellaan myös pienimuotoisia 
esityskokonaisuuksia, joten kurssi edellyttää 
sitoutumista. Kansantanssi on ryhmälaji! Tun-
neilla on säestys. 

Kansantanssi jatko 1105002
Ahjola, liikuntasali 
ma 18.30-20.00
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Eija-Stiina Paakkanen | Syyslukukausi 58 € 
Kurssilla tutustaan eri puolilta Suomea peräi-
sin oleviin kansantansseihin ja harjoitellaan 

niistä ohjelmakokonaisuuksia. Kurssi sopii jon-
kin verran kansantanssia harrastaneille. Uudet 
osallistujat ovat tervetulleita mukaan. Tanssiin 
sopivat sisäkengät mukaan. Oma pari ei ole 
välttämätön. Tunneilla on säestys. 

Kansantanssi edistyneet 1105003
Ahjola, liikuntasali 
ti 18.30-20.00
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Janne Pöyhönen| Syyslukukausi 58 € 
Noin viisi vuotta kansantanssia harrastaneille, 
kansantanssin perusasiat osaaville. Pyrimme 
yhä kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen ja 
osaamiseen, monipuolisen suomalaisen kan-
santanssin parissa. Kansantanssi on ryhmälaji! 
Tunneilla on säestys. 

PARITANSSI 

Paritanssin perusteet 
lauantaisin 1105103
Saukkola, liikuntasali
la 11.00-12.30
5.9.-28.11.2020, 26 t | 9.1.-17.4.2021, 26 t 
Heidi Smolander | Syyslukukausi 48 € 
Mukavaa yhdessäoloa ja monipuolista liikun-
taa koko keholle. Opetellaan syyskaudella 
valssi, hidas valssi, tango ja fusku. Kevätkau-
della harjoitellaan foksi, humpat, bugg, cha 
cha. Parin molempien osallistujien tulee il-
moittautua. Mukaan juomapullo, rento asu ja 
tukevat, ohutpohjaiset kengät. 

Paritanssin keskitaso 1105105
Saukkola, liikuntasali
la 12.30-14.00
5.9.-28.11.2020, 26 t | 9.1.-17.4.2021, 26 t 
Heidi Smolander | Syyslukukausi 48 € 
Sopii peruskurssin käyneille tai jo paritanssia 
jonkun verran harrastaneille. Kertaamme ja 
syvennämme osaamista erilaisista tanssila-
voilla tanssittavista lajeista. Toiveitakin ote-
taan huomioon. Parin molempien osallistujien 
tulee ilmoittautua. 

Paritanssin perusteet
torstaisin 1105106
Saukkola, liikuntasali
to 20.00-21.15
10.9.-3.12.2020, 20,04 t | 14.1.-22.4.2021, 21,71 t
Riikka Kangasmäki | Syyslukukausi 34 € 
Mukavaa yhdessäoloa ja monipuolista liikuntaa 
koko keholle. Harjoittelemme lukuvuoden aika-
na lavatanssilajit: foksi, tango, valssit, humppa 
sekä fusku. Toiveitakin otetaan huomioon. Pa-
rin molempien osallistujien tulee ilmoittautua. 
Mukaan juomapullo, rento asu ja tukevat, ohut-
pohjaiset kengät. Ei opetusta viikolla 42. 

Paritanssin kertauskurssi 1105107
Saukkola, liikuntasali
to 18.45-20.00
10.9.-3.12.2020, 20,04 t | 14.1.-22.4.2021, 21,71 t
Riikka Kangasmäki | Syyslukukausi 34 € 
Sopii peruskurssin käyneille tai jo paritanssia 
jonkun verran harrastaneille. Painopiste lava-
tansseissa, ei lattareita. Kertaamme lähinnä eri 
tanssilajeille tärkeät perusasiat sekä muutamia 
kuvioita. Kurssilla saat tarvittaessa yksilöllistä 
opetusta. Kurssilla ei ole parinvaihtoa. Parin 
molempien osallistujien tulee ilmoittautua. Mu-
kaan juomapullo, rento asu ja tanssiin soveltu-
vat kengät. Ei opetusta viikolla 42. 

FLAMENCO 

Flamenco alkeet 1105200
Tampereen flamencoyhdistyksen sali
ke 10.00-11.00
9.9.-2.12.2020, 17,29 t | 13.1.-14.4.2021, 17,29 t
Anna Haaranen | Syyslukukausi 54 € 
Aloitamme aivan alusta eli rohkeasti mukaan! 
Opettelemme flamencotanssin jalkatyösken-
telyä, käsien ja vartalon käyttöä sekä rytmiik-
kaa. Tärkein varuste ovat tukevat korkokengät. 
Lisätietoja opettajalta (Anna Haaranen, info@
carmeninkenka.net). 

Flamencoa senioreille 
jatkokurssi 1105201
Tampereen flamencoyhdistyksen sali
ke 11.00-12.00
9.9.-2.12.2020, 17,29 t | 13.1.-14.4.2021, 17,29 t
Anna Haaranen | Syyslukukausi 43 € 
Tekniikkaa, koreografiaa ja rytmiharjoituksia 
rauhalliseen tahtiin. Flamencoa jo harrasta-
neille. Sevillanas tulisi osata ennestään. 

Flamenco keskitaso 1105202
Tampereen flamencoyhdistyksen sali
ke 17.00-18.00
9.9.-2.12.2020, 17,29 t | 13.1.-14.4.2021, 17,29 t
Anna Haaranen | Syyslukukausi 43 € 
Koreografiatunti vähintään 3 vuotta flamen-
coa harrastaneille. Sevillanas tulee osata en-
nestään. 

Flamenco edistyneet 1105203
Tampereen flamencoyhdistyksen sali
ke 19.00-20.00
9.9.-2.12.2020, 17,29 t | 13.1.-14.4.2021, 17,29 t
Anna Haaranen | Syyslukukausi 43 € 
Koreografiatunti vähintään 5 vuotta flamen-
coa harrastaneille. Haastavampi koreografia 
kuin keskitason kurssilla. 

Flamenco tekniikka 1105204
Tampereen flamencoyhdistyksen sali
ke 18.00-19.00
9.9.-2.12.2020, 17,29 t | 13.1.-14.4.2021, 17,29 t
Anna Haaranen | Syyslukukausi 54 € 
Tiukka tekniikkatunti vähintään 3 vuotta fla-
mencoa treenanneille. Koputuksia, taputuksia/
body percussioita, piruetteja ym. Oiva lisä kes-
kitason ja edistyneiden koreografiatuntien osal-
listujille. 

Sevillanas-laulukurssi 1105205
Tampereen flamencoyhdistyksen sali
ke 20.00-20.45
21.10.-25.11.2020, 6 t 
Anna Haaranen | Kurssimaksu 32 € 
Kuuden kerran kurssi sevillanas-laulua. Teks-
tit pääasiassa espanjaksi. Espanjaa ei tarvitse 
osata. Osalla tunneista on säestys. 

AIKUISBALETTI

Aikuisbaletti alkeet 1105350
Ahjola, Liekki
to 16.00-17.15
10.9.-3.12.2020, 20,04 t | 14.1.-15.4.2021, 20,04 t
Johanna Karjalainen | Syyslukukausi 43 € 
Harjoittelemme baletin perustekniikkaa tan-
golla ja keskilattialla sekä tekniikkaa tukevia 
harjoituksia. Tavoitteena on kokea liikkumisen 
iloa ja baletin estetiikan lumoa. Vaatetukseksi 

tunnille sopii liikkumiseen soveltuvat vaatteet 
ja sukat/pehmeät balettitossut. Ei opetusta 
viikolla 42. 

Aikuisbaletti jatko 1 1105351
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
pe 15.00-16.30
11.9.-4.12.2020, 26 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Virpi Miljar | Syyslukukausi 48 € 
Klassista balettia alkeistason liikemateriaalin 
hallitseville ja jatkotasolla aikaisemmin opis-
kelleille. Varusteiksi pehmeät balettitossut tai 
vastaavat. Tunnin lopussa lyhyt kärkitossutek-
niikkaosuus. Aikaisempaa kokemusta kärkitos-
suista ei tarvita. 
Aikuisbaletti jatko 1 
Hervannassa 1105352
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 134
ke 18.00-19.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Virpi Miljar | Syyslukukausi 48 € 

Klassista balettia alkeistason liikemateriaalin 
hyvin hallitseville ja jatkotasolla aikaisemmin 
opiskelleille. Tunnilla teemme lopuksi myös 
harjoituksia kärkitossuilla ja näitä harjoituksia 
voit tehdä halutessasi myös pehmeillä harjoi-
tustossuilla. Varusteiksi pehmeät balettitossut 
ja halutessasi kärkitossut. 

Aikuisbaletti +40 jatko 1105353
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
pe 13.15-14.45
11.9.-4.12.2020, 26 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Virpi Miljar | Syyslukukausi 48 € 
Klassista balettia rauhalliseen tahtiin kaikille, 
joille baletin perusteet ovat jo tuttuja. 

Kasvohoidot 8302069
Juhannuskylän koulu, lk 43
ti 17.00-20.30
6.10.2020, 4 t 
Merja Pennanen | Kurssimaksu 17 € 
Yrttien, kasvien, eteeristen öljyjen, saven ja tur-
peen käyttö kasvohoidoissa. Hyviä ohjeita koti-
käyttöön! Teemme kurssilla kasvojen kuorinnan-
ja varsinaisen kasvohoidon. Materiaalimaksu 2e 
opettajalle 

Unien viestit 8302070
Juhannuskylän koulu, lk 43
ti 17.00-20.30
3.11.2020, 4 t 
Merja Pennanen | Kurssimaksu 17 € 
Tutustumme unien merkityksiin, viesteihin ja 
unien tulkintaan eri kulttuurien ja nykytietämyk-
sen valossa. Kurssilla saat myös vinkkejä ja luon-
taisia menetelmiä hyvään uneen. 

Elämänilon voimainventaario    8302071
Juhannuskylän koulu, lk 43
to 17.30-19.45
8.10.-15.10.2020, 6 t 
Olga Konttila | Kurssimaksu 23 € 
Elämänilo on ihimisen luonnollinen olotila mutta 
se helposti unohtuu arjessa. Elämänilo on tietoi-
nen valinta ja sen taidot voi opetella ja kehitellä 
löytämällä uusia näkökulmia elämään ja itseen-
sä. Kurssilla hyödynnetään voimavarakeskei-
syyttä, toiminnallisia harjoituksia ja leikkimielisiä 
menetelmiä. 

Vitaalihengitys 8302072
Ahjola, Liekki
la 13.00-16.00
31.10.2020, 4 t 
Riina Ingalsuo | Kurssimaksu 17 € 
Opettelemme yksinkertaisia mm. palleaa va-
pauttavia hengitysharjoituksia liikkeessä ja pai-
kallaan. Rento ja luonnollinen hengitys auttaa 
syventämään ja hallitsemaan hengitystä ja lisää 
hapenottokykyä. Hengityksen hallinta on myös 
mielenhallintaa ja parantaa energian virtaamis-
ta kehossa. Kurssi soveltuu mm. laulajille, joo-
gaajille, puhujille ja kaikille hengitystekniikasta 
kiinnostuneille. Oma alusta, pieni istumatyyny ja 
juomapullo mukaan

Huom.
Syksyn kurssien hinnoissa on 

otettu huomioon alennus, joka 
koskee keväällä koronan takia 

keskeytyneitä kursseja (lukuun 
ottamatta Kansantanssi).

Maksa kurssimaksu 
viitenumeroa käyttäen.

 Toimisto ei lähetä 
erillisiä laskuja!

Tarkemmat kurssitiedot 
löytyvät opetusaloittain

ahjola.fi/Kurssit
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IMPROVISAATIO
TEATTERI 
Iloa ja rohkeutta improvisaatiosta
työttömille 1102105
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
ti 11.00-13.30
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Patrik Kivinen | Syyslukukausi 25 € 
Tällä kurssilla opimme ilon ja rennon yhdessä te-
kemisen kautta improvisaation keskeisiä taitoja: 
heittäytymistä, kuuntelemista, omien ja toisten 
ideoiden hyväksymistä, läsnäoloa sekä epäon-
nistumisen pelon voittamista. Aiempaa koke-
musta improvisaatiosta ei tarvita, ainoastaan 
halua pitää hauskaa yhdessä muiden kanssa! 
Vesipullo ja rennot vaatteet mukaan. Opintose-
teliavustuksella tuettu edullinen kurssi, joka on 
tarkoitettu työttömille. 

Improvisaation alkeet 1102110
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ke 16.30-18.45
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Ari Puustinen | Syyslukukausi 64 € 
Tutustumme improvisaation perusperiaatteisiin. 
Hyväksyminen, irrottelu ja mielikuvituksen irti 
päästäminen tulevat tutuiksi perusharjoitteiden 
avulla. Heittäydymme tekemään tarinoita ja 
kohtauksia. Aiempaa kokemusta et tarvitse, iloi-
nen mieli, vesipullo ja mukavat vaatteet riittävät. 

Lisää improa! 1102115
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ke 18.50-21.05
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Harri Huttunen | Syyslukukausi 64 € 
Sopii vuoden improvisaatiota aktiivisesti har-
rastaneelle. Teemme rennolla meinigillä erilaisia 
leikkejä ja improharjoitteita sekä kohtauksia ja 
tarinoita. Syvennämme improvisaatio-oppeja. 
Mukaan vesipullo ja rennot vaatteet. 

Improvisaatioteatterin 
uudet esiintymistekniikat 1102120
Tampereen lyseon lukio, lk 206
ma 18.00-21.00
7.9.-7.12.2020, 29,36 t | 11.1.-26.4.2021, 33,03 t
Lauri Salmi | Syyslukukausi 55 € 
Kurssilla tutustumme erilaisiin inspiroiviin puoli-
pitkän ja pitkän improvisaation esiintymisteknii-
koihin sekä harjoittelemme pitkää improvisaatio-
ta tukevaa kohtaustyöskentelyä. Kurssi soveltuu 
kaikille vähintään vuoden improa harrastaneille. 
Kurssi kokoontuu joka toinen maanantai paritto-

mina viikkoina. Syyskauden päätteeksi pidetään 
myös ekstrakerta 7.12. Tampereen työväentalon 
seminaarisalissa.

Improvisaation 
esiintyvä ryhmä 1102125
Tampereen työväentalo, seminaarisali
to 17.00-19.30
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-22.4.2021, 42 t 
Harri Huttunen | Syyslukukausi 67 €
Aiemmin improvisaatiota harrastaneet syventy-
vät harjoittelemaan esiintymistä ja esityksellisiä 
improvisaatiotekniikoita. Sisältää lisäksi kaksi 
esiintymiskertaa, joiden ajat ja paikat sovitaan 
myöhemmin. Sopii improa jo kaksi vuotta aktii-
visesti harrastaneelle. 

TEATTERI-ILMAISU 
JA DRAAMA 
Päiväteatteria työttömille 1102300
Ahjola Voima
ke 13.00-15.15
9.9.-2.12.2020, 33 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Anne Herrala | Syyslukukausi 25 € 
Teatteri on kautta aikojen tuonut ihmisiä yhteen, 
luonut yhteisiä kokemuksia, antanut tilaa jokai-
sen tarinalle ja voimaanuttanut ihmisiä. Tällä 
kurssilla tutustutaan näyttelemisen ja draamal-
listen menetemien avulla itseilmaisuun ja omaan 
persoonalliseen tapaan toteuttaa itseään tai-
teellisesti, yhdessä muiden kanssa. Kurssi toteu-
tetaan sosiaalisen ja soveltavan teatterin keinoin. 
Kurssilla pyritään vahvistamaan osallistujien 
vuorovaikutustaitoja, toimijuutta, itsetuntemus-
ta ja elämänhallintataitoja erilaisten ilmaisullis-
ten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Kurs-
sin lopuksi voidaan tehdä pieni demonäytelmä. 
Opintoseteliavustuksella tuettu edullinen kurssi, 
joka on tarkoitettu työttömille. Ei opetusta vii-
koilla 40 ja 42. 

Kutkuttaako 
teatterikärpänen? 1102305
Legioonateatteri
to 17.30-20.45
10.9.-3.12.2020, 28 t | 14.1.-8.4.2021, 28 t 
Mia-Annette Latvus | Syyslukukausi 57 € 
Olisiko intohimoa, mutta jokaviikkoinen sitoutu-
minen hankalaa? Tule matalan kynnyksen tahtiin 
kokeilemaan teatterin tekemistä! Lähtökohtina 
ovat oman ilmaisun vapauttaminen ja kehittämi-
nen luottamuksellisessa ilmapiirissä. "Alkuläm-

pät", pelit ja leikit, virittävät kehon ja mielen kohti 
ilmaisun ja teatterin eri osa-alueita. Sukelletaan 
näyttelijäntyön maailmaan harjoitteiden avulla. 
Työstämme myös lyhyet monologitekstit. Koko-
naisuus voidaan myös halutessa esittää yleisölle 
ja harjoitella katseen alla olemista. Työkalu olet 
sinä itse. Mukaan avoimin mielin ja sisäkengät 
kainaloon. Kokoonnumme joka toinen viikko. 
Ilmoittautumisen yhteydessä valittavissa alen-
nettu hinta keväällä 2020 kurssille osallistuneille.

Monikulttuurinen 
teatteriryhmä 1102310
Tampereen työväentalo, seminaarisali
ti 17.30-19.45
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Mirka Weimer | Syyslukukausi 69 € 
Monikulttuurinen teatteriryhmä on kohtaamis-
paikka eri kulttuureista tuleville ihmisille, joita 
yhdistää halu kertoa tarinoita teatterin kautta. 
Ryhmä on tarkoitettu jo jonkin verran teatte-
ria harrastaneille. Opetuskielinä ovat suomi ja 
englanti. Harjoituksiin kannattaa ottaa mukaan 
vaatteet, joissa sinun on hyvä liikkua, muistiinpa-
novälineet ja vesipullo. 

The multicultural theatre group is a meeting place 
for people from different cultural backgrounds 
who share the need to tell stories through the-
atre. You should have some thetre experience in 
advance. The languages used in the group are 
Finnish and English. For the rehearsals you will 
need clothing that allows you easily move, tools 
for taking notes and a water bottle. 

Sarin Sakki 1102315
Kumppanuustalo Artteli, Pohja
ma 17.30-20.45
31.8.-14.12.2020, 82 t | 11.1.-30.4.2021, 80 t
Sari Lilliestierna | Syyslukukausi 131 € 
Olet hieno, olet rohkea, olet herkkä ja heittäydyt, 
vaikka pelottaa. Tule tekemään teatteria innos-
tavan, reilun, kunnianhimoisen porukan kanssa. 
Iälläsi ei ole väliä, onhan elämässäkin eri ikäisiä 
ihmisiä. Sinun ei ole tarvinnut aiemmin näy-
tellä, mutta olet aina halunnut kokeilla. Tartu 
tilaisuuteen, kasva ihmisenä, tutustu taiteista 
jaloimpaan: teatteriin. Harjoittelemme ammatti-
maisesti ja alamme työstämään näytelmää heti 
syyskuussa. Ehdoton kunnianhimo ja sitoutumi-
nen on siis todella tärkeää. 

Muutamia paikkoja vapaana uusille tulijoille, 
joille on ennakkotapaaminen 31.8. klo 17.30 
Kumppanuustalo Arttelin, Pohja-tilassa, jon-
ka jälkeen ryhmään mukaantulo varmistuu. → 

Aikuisbaletti jatko 2 1105354
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
pe 16.30-18.00
11.9.-4.12.2020, 26 t | 15.1.-23.4.2021, 26 t 
Virpi Miljar | Syyslukukausi 48 € 
Kurssi on tarkoitettu jo hieman pidempään 
tanssineille, jotka hallitsevat hyvin baletin pe-
rustekniikkaa. 

Nykybaletti edistyneet 1105355
Studio Move, Kunto-Galleria 
ke 16.30-18.00
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Iina Toivonen | Syyslukukausi 52 € 
Nykybaletti pohjautuu klassiseen balettiin 
yhdistäen nykytanssia, jolloin liikekieli ja mu-
siikki ovat vapaampaa ja monipuolisempaa. 
Kurssi edellyttää klassisen baletin osaamista 
edistyneemmällä tasolla. Nykytanssin harras-
tuneisuudesta on myös apua, mutta se ei ole 
välttämätöntä. Kurssilla harjoittelemme teknii-
kan lisäksi myös esityskoreografiaa. Treeniasu: 
trikoot (vaaleat), balettipuku/toppi (tumma), 
balettitossut (vaaleat). Ei opetusta viikolla 42.

Karakteeritanssi 1105356
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
ma 18.30-20.00
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Ekaterina Potanina | Syyslukukausi 47 € 
Karakteeritanssit ovat näyttämölle esitettäviä 
eri maiden kansantansseja baletin liikekielelle 
muunnettuna. Kurssilla tutustutaan unkari-
laisiin, espanjalaisiin, puolalaisiin, itämaisiin 
ja venäläisiin kansantansseihin sekä musta-
laistansseihin. Karakteeritanssin tunnit ovat 
tarkoitettu tanssijoille, jotka ovat harrastaneet 
klassista balettia muutaman vuoden ja jot-
ka ovat perehtyneet balettiperustekniikkaan. 
Harjoituksissa käytetään nahkapohjaisia ka-
rakteerikenkiä. Ei opetusta viikolla 42. 

MUUT TANSSILAJIT 

Liikeimprovisaatio 1105401
Ahjola, Liekki
la 13.00-14.30
7.11.-28.11.2020, 8 t 
Hanna Kahrola | Kurssimaksu 26 € 
Vapauttavaa ja luovaa liikuntaa. Keskitymme 
kehon lämmittämiseen ja pehmentämiseen 
sekä erilaisten liikeratojen löytämiseen. Kurs-
silla etsitään erilaisia itsestä lähteviä tapoja 
liikkua. Etsimme liikettä suhteessa kehoon, 
sisäiseen ja ympäröivään tilaan sekä tempon 
vaihteluihin. 

Itämainen tanssi 1105404
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
ti 18.30-20.00
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Maija-Liisa Salmi | Syyslukukausi 48 € 
Itämaisen musiikin tahdissa harjoittelemme 
pehmeitä ja rytmikkäitä liikkeitä, jotka vahvis-
tavat erityisesti keskivartalon lihaksia ja edis-
tävät kehon liikkuvuutta. Pääasia on iloinen 
tanssiliikunta ja yhdessä tekeminen. Lopuksi 
venyttelyt. Sopii jonkin verran harrastaneille ja 
aloittelijoille, ottaen huomioon että etenemme 
ripeästi ja perustekniikka käydään läpi kurssin 
alussa. Tunneille mukaan joustavat vaatteet, 
tossut ja vesipullo. 

Luova tanssi 1105406
Ahjola, Liekki
ti 12.00-13.30
8.9.-1.12.2020, 26 t | 12.1.-13.4.2021, 26 t 
Anu Pulkkinen | Syyslukukausi 48 € 
Kurssilla tutkimme omaa, ainutlaatuista ta-
paamme liikkua. Kuunnellen, aistien ja kokeillen 
teemme tilaa erilaisille tanssin ja itseilmaisun 
muodoille sallivassa ilmapiirissä. Tutustumme 
erilaisiin luovan liikkeen ja kehon kuuntelun har-
joituksiin. Käytämme virikkeinä myös musiikkia 
sekä erilaisia mielikuvia. Luovan liikkeen kautta 
jokaisen on mahdollista löytää uusia itseilmai-
sun tapoja ja voimavaroja itsestään. Mukavat 
vaatteet ja juomapullo mukaan. 

Musikaalitanssi perustaso   1105408
Ahjola, Liekki
ke 15.00-16.15
9.9.-2.12.2020, 20,04 t | 13.1.-14.4.2021, 21,71 t 
Niina Kastari | Syyslukukausi 38 € 
Kurssilla heittäydymme musikaalien mukaan-
sa tempaavaan maailmaan. Kaikki tunnin 
harjoitukset alkulämmittelystä salin poikki liik-
kuviin harjoitteisiin ja tanssisarjoihin tehdään 
musikaalisävelmien tahdissa. Fiilis, tarina ja 
ilmaisu ovat ykkösroolissa! Musikaalitanssi 
pohjautuu jazz- ja show- sekä nykytanssin eri 
tekniikoihin. Varusteet: mukavat, joustavat 
treenivaatteet. Tanssimme avojaloin, sukilla, 
pehmeäpohjaisilla tanssitossuilla ja/tai tanssi-
lenkkareissa. Ei opetusta viikolla 43. 

Nykytanssi alkeet 
aikuisille 1105409
Ahjola, Liekki
ke 16.15-17.30
9.9.-2.12.2020, 20,04 t | 13.1.-14.4.2021, 21,71 t
Niina Kastari | Syyslukukausi 38 € 
Kurssilla sukellamme nykytanssin luovaan ja lii-
kerikkaaseen maailmaan. Harjoitamme kehon 
voimaa, liikkuvuutta ja koordinaatiota tekniik-
kaharjoituksilla sekä opettelemme tanssisarjoja, 
joiden sisältöinä on mm. liikkeen ergonomisuus, 
suhde painovoimaan, persoonallisen liikekielen 
etsiminen ja rohkeus heittäytyä liikkeen virtaan. 
Tutustumme kehon mahdollisuuksiin sekä lat-
tia- että ylätasossa. Tunti alkaa kehoa lempeästi 
avaavilla ja lämmittävillä harjoituksilla ja päät-
tyy palauttaviin venytyksiin ja rentoutukseen. 
Varusteet: mukavat, joustavat treeni vaatteet. 
Tanssimme avojaloin, sukilla ja/tai pehmeäpoh-
jaisilla tanssitossuilla. Ei opetusta viikolla 43. 

Nykytanssi 1105410
Kumppanuustalo Artteli, tanssisali Korko
to 16.30-18.00
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 24 t 
Sanna-Mari Karinki-Niskanen | Syyslukukausi 42 €
Teemme modernin tanssin eri tyylisuuntia mu-
kailevia tekniikkaharjoituksia sekä tanssisarjoja 
ja harjoituksia, joiden avulla tutkiskelemme 
ihmiskehon liikkeen monipuolisuutta ja ilmai-
sullisuutta. Harjoituksia teemme seisten ja ti-
lassa liikkuen sekä lattiatasossa kehon eri osia 
tukipintoina käyttäen. Lisäksi teemme luovia 
harjoituksia kunnon kohotusta ja kehonhuoltoa 
unohtamatta. Ei opetusta viikolla 42. 

Jazztanssi 1105411
Kumppanuustalo Artteli, tanssisali Korko
to 18.00-19.30
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-15.4.2021, 24 t 
Sanna-Mari Karinki-Niskanen | Syyslukukausi 42 €
Tunti koostuu lämmittelystä, baletin tekniikkaan 
pohjautuvista tekniikkasarjoista, tanssisarjoista 
sekä kehonhuollosta. Kurssille osallistuminen 
edellyttää alkeiden osaamista. Ota mukaan jous-
tavat jumppavaatteet. Ei opetusta viikolla 42.

Show-jazz keskitaso 1105412
Studio Move, Kunto-Galleria
ke 18.00-19.30
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Iina Toivonen | Syyslukukausi 52 € 
Showjazzissa yhdistyvät jazztanssi ja show-
tanssi. Lajin liikemateriaali on monipuolista, 
virtaavaa ja aksentoitua. Rytmiikalla ja ilmai-
sulla on myös suuri merkitys. Tunneilla teemme 
perustekniikkaa, piruettiharjoituksia, hyppyjä, 
lihaskuntoa, liikkuvuutta ja koreografiaa. Kurs-
sille osallistumiseen vaaditaan jazztanssin pe-
rustaso, sekä baletin alkeiden ymmärrys. Tree-
niasu: jazztossut/sneakerit (mustat), jazzhousut 
(mustat) ja toppi. Ei opetusta viikolla 42. 

Steppi alkeet aikuisille 1105415
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
su 17.00-18.30
6.9.-29.11.2020, 26 t | 10.1.-18.4.2021, 26 t 
Asko Saarinen | Syyslukukausi 38 € 
Aloittaville tai steppitaitonsa unohtaneille. 
Kurssilla opitaan stepin tekniikka, perusaskeleet 
ja -rutiineja. Steppailemme rauhalliseen tahtiin 
harjoittaen sekä tasapainon ja rytmien hallintaa 
että musikaalista esiintymistä. Musiikillinen ja 
liikunnallinen tanssilaji vaatii treeniasun lisäksi 
steppikengät/kovapohjaiset, matalakorkoiset 
kengät. 

Steppi jatko aikuisille 1105416
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
su 15.30-17.00
6.9.-29.11.2020, 26 t | 10.1.-18.4.2021, 26 t 
Asko Saarinen | Syyslukukausi 38 € 
Kurssilla työstämme tekniikan selkeyttä, ren-
toutta ja monipuolisuutta. Harjoittelemme 
haastavampien rytmipohjien hallintaa rytmis-
tepin avulla. Teemme myös perinteisiä englan-
tilaisia steppitanssielementtejä. Liikumme koh-
talaisen paljon hyvän musiikin tahtiin. 

Belly Dance in English 1105417
Saukkola, Monitoimisali, lk 5
ma 20.00-21.15
7.9.-30.11.2020, 21,71 t | 11.1.-19.4.2021, 21,71 t
Dilek Yesilova-Leino | Syyslukukausi 44 €
We practice the soft and graceful figures of belly 
dance from the very beginning, progressing step 
by step at relaxed pace. Our goal is to enjoy the 
harmony between music and movement while 
we learn the basic belly dance figures. At the end 
of each training session, we stretch and relax. No 
matter what your age, put on loose clothes, bring 
a scarf and a bottle of water, and come to enjoy 
this feminine art of dancing. Old students are 
also welcome. The Turkish teacher has taught 
belly dance for many years and speaks also 
Finnish. 

Tarkemmat kurssitiedot 
löytyvät opetusaloittain

ahjola.fi/Kurssit
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KULTTUURI- 
JA TAIDERETKET 
Syyslukukaudella 2020 emme järjestä kulttuuri- 
ja taideretkiä.

KUVATAITEEN 
TUNTEMUS 

VERKKOKURSSIT
Toisinaan kuuntelen värejä 
-verkkokurssi 1103050

ke 18.30-19.30
30.9. ja 7.10.2020, 2,66 t 
MInna Polus | Kurssimaksu 17 €
Tule mukaan pieneen taidetuokioon suomalais-
ten 1900-luvun taiteilijoiden teosten äärelle. 
Tutustumme mm. taiteilija Mauno Markkulan 
ja Tor Arnen sekä Harald Arnkilin teoksiin. Kiin-
nostuksen kohteena ovat värin näkökulmat ja 
vaikutukset. Osallistuminen ei edellytä aiempaa 
taiteen tuntemusta. Kurssialustana käytetään 
Zoom-verkkokokouspalvelua. Tarvitset vain tie-
tokoneen/mobiililaitteen, internetyhteyden ja 
kaiuttimet/kuulokkeet. Opettaja lähettää ohjeet 
ja osallistumislinkin verkkoluennolle sähköpostit-
se ennen kurssin alkua. Kokoontumiset verkossa 
ke 30.9. ja 7.10.2020 klo 18.30-19.30

Materiaali taiteessa: 
neljä naistaiteilijaa 
-verkkokurssi 1103052

ke 18.30-19.30
11.11. ja 18.11.2020, 2,66 t 
MInna Polus | Kurssimaksu 17 € 
Tervetuloa taidetuokiolle suomalaisten nais-
taitelijoiden pariin! Tarkastelemme mm. tai-
teilija Laila Pullisen, Tarja Pitkänen-Walterin 
sekä Uhra-Beata Simberg-Ehrströmin teok-
sia. Kiinnostuksen kohteena ovat materiaalin 
näkökulmat ja vaikutukset. Osallistuminen ei 
edellytä aiempaa taiteen tuntemusta. Kurssi-
alustana käytetään Zoom-verkkokokouspalve-
lua. Tarvitset vain tietokoneen/mobiililaitteen, 
internetyhteyden ja kaiuttimet/kuulokkeet. 
Opettaja lähettää ohjeet ja osallistumislinkin 
verkkoluennolle sähköpostitse ennen kurssin 
alkua. Kokoontumiset verkossa ke 11.11. ja 
18.11.2020 klo 18.30-19.30.

MUU TAITEEN TUNTEMUS

Barokin taiteilijaelämäkerrat 
kertovat 1103060
Juhannuskylän koulu, lk 13
ma 16.30-18.00
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Tuija Voitila | Syyslukukausi 48 € 
Barokin tyylisuunta toi hiljaisen ja voimakkaan 
valon draaman maalauksiin. Caravaggion ja Ar-
temisia Gentileschin maalaukset kertovat pal-
jon dramaattisella valolla. Espanjan 1600-luku 
oli barokin kultakautta taiteilijoina mm. Diego 
Velázquez, Murillo, Ribera ja Zurbaran. Ei edel-
lytä aiempaa taiteen tuntemusta. 

Realismin ja impressionismin ajan 
taiteilijaelämää 1103062
Juhannuskylän koulu, lk 13
ke 18.30-20.00
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Tuija Voitila | Syyslukukausi 47 € 
Monia taiteilijoita myös Venäjällä kiinnosti 
luonto ja kansanelämä 1800-luvulla. Ilja Repin 
kuvaa töissään kansansa kohtaloita eri vaiheis-
sa kuten monet muutkin taiteilijat Venäjällä. 
Edouard Manet tarkkaili ympäristöään realistisin 
ja modernismin silmin, samoin Claude Monet, 
joka tavoitellessaan valoa maalauksiinsa oli luo-
massa impressionismin tyylisuuntaa. Ei tunteja 
14.10.2020. 

Taiteilijaelämäkerrat 
kertovat 1103064
Juhannuskylän koulu, lk 13
ma 18.30-20.00
7.9.-30.11.2020, 26 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Tuija Voitila | Syyslukukausi 48 €
Taiteilijoihin vaikutti realismin, symbolismin ja 
esoteerisen henkisyydenkin aatteita 1800- ja 
1900-lukujen taitteessa. Tarkastelemme Akseli 
Gallen-Kallelan, Hugo Simbergin, Pekka Halosen, 
Ellen Thesleffin, Beda Stjernschantzin ja Magnus 
Enckellin elämää ja taidetta. Ei edellytä aiempaa 
taiteen tuntemusta. 

Rooman taideaarteet tutuksi    1103070
Ahjola, Nurkkis
9.-11.10.2020, 8 t 
Tuija Voitila | Kurssimaksu 26 € 
Tule ihmettelemään ikuista Roomaa ja sen ker-
roksellista taidemaailmaa! Keskitymme renes-
sanssin ja barokin taiteeseen Roomassa. Vierai-
lemme mm. Vatikaanin museoissa, Pietarin → 

Maksa opintomaksu vasta tämän jälkeen. Syys- 
ja kevätkaudella lisäharjoituksia erikseen sovitta-
vina aikoina. 

Teatteri Aliaksen Poppoo 1102320
Legioonateatteri
ti 17.30-20.45
1.9.-15.12.2020, 82 t | 12.1.-30.4.2021, 80 t 
Mia-Annette Latvus | Syyslukukausi 131 € 
Tervetuloa uudet ja vanhat aliaslaiset ennakko-
tapaamiseen ti 1.9. klo 18.00-19.30 Legioonate-
atterille (Mäntyhaantie 5-7). Tule rohkeasti kuu-
lolle tutustumiskertaan, jonka jälkeen ryhmään 
mukaantulo varmistuu. Maksa opintomaksu 
vasta tämän jälkeen. 

Ryhmäytyminen on kaiken A ja O, jotta voim-
me turvallisesti heittäytyä teatterin tekemisen 
maailmaan. Erilaiset harjoitteet vievät kohti 
produktion tekemistä. Esitykset kevätpuolella. 
Kurssi edellyttää sitoutumista sekä syys- että ke-
vätkaudeksi.  Lisäharjoitukset syys- ja kevätkau-
della erikseen sovittavina aikoina. (Huom! myös 
viikonloppuisin.) Tutustu historiamme Teatteri 
Aliaksen julkisilla Facebook-sivuilla, jonne vapaa 
pääsy ilman rekisteröitymistä www.facebook.
com/teatterialias. Ilmoittautumisen yhteydessä 
valittavissa alennettu hinta keväällä 2020 kurs-
sille osallistuneille.

TEATTERI-ILMAISUN
ERIKOISKURSSIT 
Luovan ilmaisun 
aamuryhmä 1102620
Ahjola Voima
ti 10.00-12.15
8.9.-1.12.2020, 39 t 
Mirka Weimer | Kurssimaksu 60 € 
Haluaisitko aloittaa aamun erilaisilla luovan il-
maisun harjoituksilla? Teemme erilaisia teatte-
ri-ilmaisun, luovan liikkeen ja kirjoittamisen har-
joituksia rennossa ilmapiirissä. Tavoitteena on 
vahvistaa hyvinvoinnin kokemusta luovien me-
netelmien kautta, kuunnella, mitä itselle kuuluu 
ja löytää välineitä omaan ilmaisuun. Ryhmään 
ovat tervetulleita kaikki erilaisista luovista ja ke-
hollisista menetelmistä kiinnostuneet ihmiset. 

Naamionäyttelemisellä rohkeutta 
ilmaisuun 1102622
Tampereen lyseon lukio, lk 409
ti 18.00-20.15
8.9.-1.12.2020, 36 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Anne Herrala | Syyslukukausi 60 €
Kurssilla käymme läpi naamionäyttelemisen pe-
rusteet ja teemme pienimuotoisia demoesityksiä 
kurssin lopuksi. Liikumme musiikin tahtiin, teem-
me kontaktiharjoituksia, ja löydämme ilmaisuun 
rohkeutta. Harjoittelemme fyysistä ilmaisua 
yleisestikin mm. mimiikan keinoja, ja käytämme 
jonkin verran myös rekvisiittaa. Aiempaa koke-
musta aiheesta tai erityisiä liikunnallisia taitoja ei 
tarvita. Lähtökohtana kurssilla on ryhmän hyvä 
yhteishenki ja ilo! Ei opetusta viikolla 42. 

Oman äänen löytäminen 1102624
Tampereen työväentalo, seminaarisali
la-su 12.00-16.00
3.10.-4.10.2020, 10 t 
Marja Skaffari | Kurssimaksu 34 € 
Oman äänen löytäminen on luovan äänenkäy-
tön kurssi, jolla tutkimme äänen mahdollisuuksia 
ja rajoja yksin, pareittain ja ryhmässä. Teemme 

fyysisiä harjoituksia, joilla rentoutamme ja vah-
vistamme kehoa antaen näin äänelle mahdolli-
suuden värähdellä vapaasti. Etsimme äänen ja 
tunteen yhteyttä ja rakennamme äänimaisemia 
ja musiikkia äännellen ryhmässä. Kurssilla an-
namme oman äänen johdattaa ja kertoa mitä 
se haluaa pakottamatta ja vaatimatta, tuloksena 
vapaampi keho ja ääni. Kurssin opettajana toimii 
näyttelijä Marja Skaffari, joka on opiskellut ää-
nenkäyttöä ja ääni-improvisaatiota useiden vuo-
sien ajan niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hän 
toimii äänenkäytön kouluttajana ja ääni-impro-
visaation ohjaajana. Tällä hetkellä hän on erityi-
sen kiinnostunut Roy Hart -äänityöskentelystä. 

Tunne Klovnisi - klovnerian 
lyhytkurssi aikuisille 1102628
Tampereen työväentalo, seminaarisali
la-su 12.00-16.00
26.9.-27.9.2020, 10 t 
Johanna Peltola | Kurssimaksu 34 €
Punaisen nenän vaikutus voi olla käänteente-
kevä; perspektiivit muuttuvat ja on lupa nauraa 
itselle. Klovnerian kautta löydetään uusia tapoja 
suhtautua asioihin. Kurssilla opetellaan vapaut-
tamaan omaa sisäistä klovnia. Teemme improvi-
saatio- ja liikeharjoituksia nenä päässä ja ilman 
sekä harjoittelemme lavallaolemista. Leikkisyys 
on työskentelyn ytimessä, jota etsitään myös 
sirkuksesta ammentavien harjoitteiden kautta. 
Tervetuloa pienelle matkalla oman klovnin et-
sintään! Ohjaajana, klovni ja yhteisötaiteilija Jo-
hanna Peltola. Lisätietoa hänen työstään löytyy 
blogista: yhteisojenklovni.blogspot.com 

Teatteri-ilmaisun 
ja tanssi-liiketerapian menetelmät 
vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen 
oppimisen tukena 1102630
Tampereen työväentalo, seminaarisali
la 10.00-16.00, su 10.00-16.15
10.10.-11.10.2020, 14 t 
Mirka Weimer | Kurssimaksu 41 € 
Haluaisitko saada lisää välineitä vuorovaikutus- ja 
tunnetaitojen opettamiseen/ohjaamiseen työssä-
si? Tai mietitkö, miten voisit vahvistaa omia tun-
ne- ja vireystilan säätelytaitojasi? Tällä kurssilla 
tutkimme sanatonta vuorovaikutusta, teemme 
kontakti- ja luottamusharjoituksia, vahvistamme 
omaa kehotietoisuutta ja käymme läpi käytännön 
harjoituksia, joita voi voi hyödyntää lasten, nuor-
ten ja aikuisten kanssa työskentelyssä. Kurssi on 
suunnattu opetus-, sosiaali- ja terveysalalla työs-
kenteleville sekä kaikille luovista ja kehollisista me-
netelmistä kiinnostuneille aikuisille. 

KIRJALLISUUS 
JA KIRJOITTAMINEN 
Runojen valokeilassa 1106315
Tampereen lyseon lukio, lk 206
ke 18.00-20.15
16.9.-25.11.2020, 18 t 
Marie Nieminen | Kurssimaksu 49 € 
Runot ovat monikerroksellisia ja tavoittavat sa-
noilla jotakin sanomatonta. Kurssilla kirjoitamme 
ja keskustelemme runoista. Jokaisella kerralla on 
oma teemansa. Käsittelemme runojen kautta 
kaikkea sitä, mikä kuuluu elämään, kuten tuntei-
ta, haaveita ja ihmissuhteita. Tule nauttimaan ja 
inspiroitumaan runoista: syvistä, viisaista, kau-
niista, kevyistä ja rosoisistakin. Kurssi on kirjalli-
suusterapeuttinen. Aiempaa kirjoituskokemusta ei 
tarvitse olla. Kokoonnumme joka toinen viikkoa.

Kehollinen kirjoittaminen 1106318
Tampereen työväentalo, seminaarisali 
6.11.-28.11.2020, 13 t 
Leena Saleva | Kurssimaksu 41 €
Mitä jos saisitkin luoda kaiken itse, miettimättä 
mikä on oikein ja väärin? Tervetuloa pois tuolien 
ja pöytien, noiden annettujen muotojen maa-
ilmasta tutkimaan sisäisen maailman viestejä 
liikkuen ja kirjoittaen. Improvisoidussa, luovassa 
liikkeessä toivotat tuntemattoman tervetulleek-
si, antaudut sille, mitä et etukäteen tiedä. Käy-
tämme kehomieliyhteyttä herättäviä harjoituksia 
unohtamatta kirjoittamisen tuomaa jäsentävää 
voimaa. Sisältä ohjautuvassa liikkeessä et voi 
tehdä mitään väärin, oman kehon ehdot ovat 
ainoa puite. Et tarvitse mitään ennakkotaitoja, 
halu heittäytyä pois ulkoa ohjatusta muodosta 
riittää. Sisältäohjautuvuus raivaa parhaimmil-
laan tilaa tietoisuudelle ja ilolle. Teemme harjoi-
tuksia yksin ja yhdessä. Harjoitukset sisältävät 
lattiatyöskentelyä. Kurssi on osittain samansisäl-
töinen aiempien Kehollinen kirjoittaminen-kurs-
sien kanssa. Kurssin opettaja on kirjallisuus- ja 
tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja. 
Kokoonnumme pe 6.11. klo 17.00-19.30, la 7.11. 
klo 10.00-14.00 ja la 28.11. klo 10.00-14.00.

Luomisen ilosta 
- luovan kirjoittamisen alkeiskurssi 
aikuisille 1106320
Ahjola, Pirtti 
ti 17.30-19.30
8.9.-17.11.2020, 26,7 t | 12.1.-23.3.2021, 26,7 t
Merja Kujala | Syyslukukausi 51 €
Tule nauttimaan luovasta kirjoittamisesta! Kurssil-
la puretaan kirjoittamisen esteitä, höykkyytetään 
sisäistä kriitikkoa ja opetellaan varastamaan aikaa 
kirjoittamiseen. Keskustelemme yksityiskohtien 
merkityksestä ja pääsemme kokeilemaan, mitä 
tarkoittaa sääntö: näytä, älä selitä. Jokaisella ker-
ralla teemme kirjoitusharjoituksia. Tekstin hiomi-
nen ei ole tärkeintä vaan kynän saaminen liikkee-
seen. Kurssi soveltuu erityisen hyvin aloittelijoille. 
Olet tervetullut sellaisena kuin olet, siinä vaihees-
sa kuin olet. Ei opetusta viikolla 42. 

Kirjoittamisen poluilla 1106325
Tampereen lyseon lukio, lk 206
to 18.00-20.30
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-22.4.2021, 39 t 
Tuula Komsi | Syyslukukausi 63 €
Haluaisitko ilmaista itseäsi kirjoittamalla, tuoda 
esiin ajatuksiasi tai mielipiteitäsi, antaa mieliku-
vituksen laukata tai kokeilla monen tyylisiä teks-
tejä ja saada niistä palautetta? Tule löytämään 
oma lajisi, oli se sitten runoa, proosaa tai asiate-
kstiä. Kirjoittaminen avartaa ajatuksia, helpottaa 
viestintää ja itsetuntemusta arjessa tai tuo siihen 
merkityksellisyyttä. Tavoitteen määrittelet itse, 
olitpa aloittelija tai jo kokenut kynäilijä. 

Muistot tarinoiksi 1106327
Ahjola, Pirtti 
ke 11.45-14.00
9.9.-2.12.2020, 21 t | 20.1.-14.4.2021, 21 t 
Marja Kaikkonen | Syyslukukausi 46 €
Haluatko kirjoittaa omasta elämästäsi tai per-
heesi ja sukusi vaiheista? Matalan kynnyksen 
kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo aiemmin 
kirjoittaneille. Yhdessä muistelu on antoisaa. 
Muistoja jakaessa muistat itsekin paremmin. 
Käsittelemme kurssilaisten tekstejä, mietimme 
yhdessä teemoja ja haemme ratkaisuja kirjoitta-
misen ongelmiin. Tule kokemaan muistelun ja kir-
joittamisen iloa! Kokoonumme joka toinen viikko.

Voimaannuttava 
kirjoittaminen 1106330
Juhannuskylän koulu, lk 12 
ke 17.30-20.00
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Sari Lilliestierna | Syyslukukausi 63 €
Tule vapauttamaan luovuuttasi, vahvistamaan 
persoonallista ilmaisuasi ja ehkä jakamaan elä-
mänkokemuksiasi toisten kanssa. Kirjoittaminen 
itselle tärkeistä aiheista voi lisätä voimavaroja ja 
kirjoittamisesta voi saada sekä iloa että työkaluja 
esim. arjessa jaksamiseen tai elämän jäsentämi-

seen. Samalla voit oppia paremmin tuntemaan 
itseäsi. Käytämme työskentelyssä myös hahmo-
metodia eli gestaltia. Kurssi sopii niin uusille kuin 
jo kurssille aiemmin osallistuneille. 

Ideoista tekstiksi 
Hervannassa 1106332
Ahvenisjärven koulu
ke 18.00-20.30
9.9.-2.12.2020, 36 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Satu Lepistö | Syyslukukausi 57 € 
Oletko innostunut kirjoittamisesta? Haluaisit-

ko oppia lisää ja saada rakentavaa palautetta 
vertaisryhmältä ja opettajalta? Tekstipajassa 
opettelemme runon, proosan ja draaman teo-
riaa ja kirjoittamista käytännössä sekä luemme 
ja annamme palautetta ryhmäläisten mukanaan 
tuomista omista teksteistä. Ota mukaan kynä 
ja paperia. Voit myös tuoda kurssille jonkin ly-
hyehkön proosatekstin tai runon, jos sinulla on 
sellainen valmiina. Kurssille ovat tervetulleita 
kaikki: sekä uudet kirjoittamisesta kiinnostuneet 
että aiemmin kurssille osallistuneet. Ei opetusta 
viikolla 42.

Tarkemmat kurssitiedot 
löytyvät opetusaloittain

ahjola.fi/Kurssit
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kirkossa, Villa Lantessa ja Galleria Doria Pamph-
ljissä, Caravaggion Levähdys matkalla Egyptiin 
ihanaa enkeliä ja Lippin Marian ilmestystä kat-
selemassa sekä monia muita Rooman ihmeitä 
ihmettelemässä. Kokoonnumme pe 9.10. klo 
16.15-17.45 ja la-su 10.-11.10. klo 11.00-13.30. 
Ei edellytä aiempaa taiteen tuntemusta. 

Kerran kuussa 
taidenäyttelyyn! 1103080
Alkaa Sara Hildénin taidemuseosta
ke 16.30-18.00 | Kerran kuussa
9.9.-2.12.2020, 8 t | 20.1.-5.5.2020, 10 t 
Jenni Turtonen-Cirami | Syyslukukausi 26 €
Tule mukaan keskustelemaan ja katselemaan 
mielenkiintoisia taidenäyttelyitä! Kokoontumisten 
aikana kierrämme kulloisenkin näyttelyn yhdessä 
ja keskustelemme teoksista sekä niiden sisällöstä 
vapaamuotoisesti. Keskusteluja ohjaa kuvatai-
teilija, hän ei opasta kierroksia. Jokainen maksaa 
mahdollisen pääsymaksun itse. Kurssi sopii kai-
kille kiinnostuneille eikä edellytä aiempaa taiteen 
tuntemusta. Ensimmäinen kokoontuminen on ke 
9.9.2020 Sara Hildénin taidemuseossa. Sovim-
me muut tapaamispaikat ensimmäisellä kerralla. 
Muut kokoontumiset 7.10., 4.11. ja 2.12.2020 ja 
20.1., 17.2., 17.3., 14.4. ja 5.5.2021. 

TAIDEPIIRUSTUS, 
KUVITUS JA GRAFIIKKA 
Kunst auf Deutsch 1103100
Saukkola, taideluokka
ti 16.30-19.00
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Angelika Seppälä ja Juliane Mikkonen
Syyslukukausi 63 € 

Willkommen zum etwas anderen Kunstkurs! 
Der Kurs eignet sich für alle, die ein wenig oder 
gut Deutsch sprechen und gerne frei malen und 
zeichnen. Wenn Sie zudem (deutschsprachige) 
Künstler besser kennenlernen möchten und da-
bei die deutsche Sprache üben wollen, ist der 
Kurs genau richtig für Sie! Der Unterricht findet 
auf Deutsch statt, aber es gibt auch Unterstüt-
zung auf Finnisch. 

Vapaa piirustuksen ja maalauksen kurssi saksak-
si. Tutustumme erilaisiin (saksankielisiin) taiteli-
joihin sekä heidän teoksiinsa. Samalla harjoitte-
lemme saksan kieltä. 

Piirtämisen perusteet 
syksyllä 1103110
Ahjola, Ateljee
to 18.00-20.30 | Joka toinen viikko
10.9.-19.11.2020, 18 t 
Soile Jääskeläinen | Kurssimaksu 42 €
Tule tutustumaan lyijykynien, tussikynien ja 
piirustushiilen käyttöön piirtämisen perusteita 
käsittelevällä kurssilla. Käymme läpi piirtimien 
ominaisuuksia niiden perusluonnetta havain-
nollistavien tehtävien avulla. Tietoa kurssilla 
tarvittavista materiaaleista saat ensimmäisellä 
kerralla. Soveltuu vasta-alkajille ja hieman piir-
tämistä harrastaneille. Mukaan lyijykyniä, hyvä 
pyyhekumi ja piirustuslehtiö. Kurssi on suunnat-
tu aikuisille. 

Nyt tai ei koskaan 
piirtämään! A 1103112
Ahjola, Ateljee
ti 10.00-13.15 | Joka toinen viikko
15.9.-24.11.2020, 28 t | 26.1.-20.4.2021, 32 t 
Tarja Törmä | Syyslukukausi 49 € 
Tarkoitettu yli 55-vuotiaille ainakin hieman pii-
rustuskokemusta omaaville. Piirrämme moni-
puolisia tutkielmia, asetelmia, harjoituksia ja 
sommitelmia hiili-, lyijy-, värikynä-, liitu- ja seka-
tekniikoilla. Mukaan 2 kpl piirustuspaperia A3 ja 
lyijykyniä, kumi ja teroitin. Sisältää lisäksi yhden 
kokoontumisen taidenäyttelyssä erikseen sovit-
tavana aikana. 

Nyt tai ei koskaan 
piirtämään! B 1103114
Saukkola, taideluokka
to 10.00-13.15
10.9.-3.12.2020, 48 t | 14.1.-8.4.2021, 48 t 
Sini Kallio | Syyslukukausi 69 € 
Tarkoitettu yli 55-vuotiaille. Sopii aloittelijoille ja 
jo pitempään harrastaneille. Teemme monipuo-
lisesti erilaisia tehtäviä sekä havainnosta että 
omista aiheista ammentaen. Opimme samalla 
piirtämisen eri tekniikoita kuten hiili-, lyijy-, väri-
kynä-, liitu-, tussi- ja sekatekniikoita. Ei opetusta 
15.10.2020. 

Piirrämme 
ihmisiä ja eläimiä A 1103118
Saukkola, taideluokka
ma 17.30-20.00 | Joka toinen viikko
14.9.-7.12.2020, 18 t | 25.1.-19.4.2021, 18 t 
Sini Kallio | Syyslukukausi 44 € 
Haluatko oppia piirtämään ihmisiä ja eläimiä? 
Tutkimme anatomiaa ja mittasuhteita. Teemme 
harjoituksia eri välineillä sekä annettujen että 
omien aiheiden pohjalta. Mukaan piirustuslehtiö 
ja piirustusvälineitä, esim. lyijykyniä. Sopii aloit-
telijoille ja jo pitempään harrastaneille. Kurssi on 
suunnattu aikuisille. Ei opetusta 12.10.2020. 

Piirrämme 
ihmisiä ja eläimiä B 1103120
Saukkola, taideluokka
ma 17.30-20.00 | Joka toinen viikko
7.9.-30.11.2020, 21 t | 18.1.-26.4.2021, 21 t 
Sini Kallio | Syyslukukausi 46,46 €
Samanlainen kuin opintoryhmä A. Kurssi on 
suunnattu aikuisille.

Piirretään yhdessä 1103122
Aleksanterin koulu, kuvaamataidon luokka
ke 17.30-20.45
9.9.-18.11.2020, 24 t | 27.1.-7.4.2021, 24 t 
Soile Jääskeläinen | Syyslukukausi 47 €
Tule harrastamaan piirtämistä tauon jälkeen 
tai jatkamaan jo aloittamaasi harrastusta! Aloi-
tamme lyijykynillä ja valööripiirtämisellä edeten 
ryhmän toiveiden mukaan. Piirrämme eri perus-
tekniikoilla kuten tusseilla, puuväreillä, erilaisilla 
liiduilla, piirustushiilellä sekä sekatekniikoilla. 
Pohdimme yhdessä ryhmää kiinnostavia aihei-
ta. Aluksi mukaan eri vahvuisia lyijykyniä, kumi 
ja piirustuslehtiö. Tietoa muista materiaaleista 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kurssi on 
suunnattu aikuisille. 

Mallipiirustusta 
kerran kuussa 1103130
Ahjola, Ateljee 
la 10.00-15.00
5.9.-28.11.2020, 24 t | 23.1.-17.4.2021, 24 t 
Soile Jääskeläinen | Syyslukukausi 55 €
Piirrämme elävää mallia eri tekniikoin. Opit vii-
van, varjostuksen, muodon, tilan ja mittaami-
sen. Voit tulla mukaan piirtämään myös omassa 
tahdissasi. Mukaan hiiltä, säämiskä, lyijykynä ja 
kumi sekä luonnospaperia, opettajalta voi ostaa 
isompaa paperia (litoposteria). Kurssi on suun-
nattu aikuisille. Kokoontumiset la 5.9., 3.10., 
31.10. ja 28.11.2020 sekä 23.1., 20.2., 20.3. ja 
17.4.2021.

Muotokuvan monet kasvot 1103132
Aleksanterin koulu, kuvaamataidon luokka
ti 18.00-20.30 | Joka toinen viikko
15.9.-8.12.2020, 18 t | 12.1.-23.3.2021, 18 t 
Paula Puikkonen | Syyslukukausi 50 € 
Aloitamme anatomiasta ja kasvojen rakentees-
ta. Mallista piirrämme nopeita luonnoksia ja 
pitkää asentoa. Tulkitsemme muotokuvaa eri 
tekotavoin ja tyylisuunnin. Syksyllä käytämme 
lyijykyniä tussia ja hiiliä. Keväällä siirrymme 
maalaamaan. Ensimmäiselle kerralle mukaan pii-
rustusvälineet esim. lyijykynä B2 ja paperia A3. 

Piirtämisen sekatekniikoiden 
viikonloppu 1103136
Ahjola, Ateljee
la-su 10.00-15.00
14.-15.11.2020, 12 t 
Soile Jääskeläinen | Kurssimaksu 36 € 
Tule tutustumaan piirtämisen sekatekniikoihin! 
Piirrämme lyijykynillä, puuväreillä ja tussikynil-
lä. Kokeilemme paperin pohjustamista teellä ja 
akryyliväreillä. Osallistujille lähetetään sähkö-
postilla tarkempi ohjelma sekä lista tarvittavista 
materiaaleista ennen kurssin alkamista. Kurssi 
on suunnattu aikuisille. 

Metalligrafiikkaa aloittelijoille 
ja jatkajille 1103180
Tampereen lyseon lukio, 
kuvaamataidon luokka 509
ti 17.15-20.30
8.9.-1.12.2020, 48 t | 12.1.-6.4.2021, 48 t 
Tuija Voitila | Syyslukukausi 72 € 
Sopii aloitteleville, alkeet unohtaneille ja grafiik-
kaa jo pitempään tehneille. Kertaamme ja opim-
me perusasioita. Työstämme kuivaneulalaatan, 
teemme kova- ja pehmeäpohjasyövytystä (voit 
valmistaa kuparille esim. pitseistä ja luonnon-
lehtimaailmasta ihmeellisten tunnelmien koko-
naisuuden, jota voit yhdistellä muiden laatto-
jen kanssa) ja tutustumme akvatintan moniin 
mahdollisuuksiin. Työstämme myös useamman 
laatan värigrafiikkaa tilanteen mukaan. Yhteis-
materiaalimaksu opettajalle 9 €. Mukaan muis-
tiinpanovälineet ja työstettävää kuparia, jos on. 
Ei tunteja 13.10.2020. 

Grafiikan työpaja 1103182
Tampereen lyseon lukio, 
kuvaamataidon luokka 509 
to 17.15-20.30
10.9.-3.12.2020, 48 t | 14.1.-15.4.2021, 48 t 
Tuija Voitila | Syyslukukausi 72 € 
Voit työstää kuparilaattoja kova- ja pehmeä-
pohjasyövytys sekä akvatintamenetelmillä. Voit 
tehdä useamman laatan värigrafiikkaa, kah-
desta laatasta voi saada ihmeellisen määrän 

eri värisävyjä. Voit kokeilla kopiosyövytystä, 
kovapohjamarmorointia ja Chiné collée -yh-
distelmiä, tutkia mustavalkografiikan hiljaista 
valo-varjomaailmaa tai tehdä sitä yhdessä kar-
tonkigrafiikan kanssa. Voit työstää linoleum- tai 
puupiirrosgrafiikkaa ja yhdistää niitä halutessasi 
metalligrafiikkaan. Mukaan muistiinpanovälineet 
ja työstettävä kuparilaatta ja paperia, jos on. Yh-
teismateriaalimaksu opettajalle 9 €. Ei tunteja 
15.10.2020. 

Grafiikan päiväkurssi 1103184
Ahjola, Ateljee
ti 11.30-14.45 | Joka toinen viikko
8.9.-17.11.2020, 24 t | 19.1.-13.4.2021, 24 t 
Tuija Voitila | Syyslukukausi 49 € 
Sopii sekä aloitteleville, alkeet unohtaneille ja 
grafiikkaa jo pidempään tehneille. Opimme ja 
kertaamme perusasioita. Tutustumme kuiva-
neulaan, kova- ja pehmeäpohjasyövytykseen ja 
akvatintan hiljaiseen mustavalkoiseen valo-var-
jomaailmaan tai värien monenlaisiin tunnelmiin. 
Voit työstää halutessasi kartonkia ja yhdistää 
sitä metalligrafiikkaan. Mukaan kuparilaattoja 
ja paperia, jos on. Yhteismateriaalimaksu opet-
tajalle 5 €. 

Taiteesta voimaa 
- grafiikkaa työttömille 1103188
Ahjola, Ateljee
to 12.30-15.45
10.9.-26.11.2020, 44 t | 14.1.-1.4.2021, 44 t 
Tuija Voitila | Syyslukukausi 25 € 
Tervetuloa grafiikan ihmeelliseen maailmaan! 
Tutustumme syväpainografiikan eri menetel-
miin: kuivaneulaan, kova-ja pehmeäpohjaan ja 
akvatintaan. Työstämme kuparilaattoja, karton-
kia ja kohopainolaattoja, jos aikaa on. Voit saa-
da voimia ja inspiraatiota painamisen erilaisista 
tavoista. Yhteismateriaalimaksu opettajalle 9 €. 
Opintoseteliavustuksella tuettu kurssi, joka on 
tarkoitettu työttömille. Ei tunteja 15.10.2020. 

Joulukorttipaja 1103190
Ahjola, Ateljee
la 10-16
7.11.2020, 7 t 
Tuija Voitila | Kurssimaksu 24 €
Tule inspiroitumaan pienoistaiteen pariin! Teem-
me päivän aikana joulu- tai isänpäiväkortteja eri 
grafiikan menetelmillä. Kortteja on mahdollista 
painaa vaikka perunalla. Pressiprintillä saat hel-
posti näyttävää kohopainojälkeä puutikulla piirtä-
en. Voit tehdä myös perinteisen linokaiverruksen 
ja kokeilla kartonkigrafiikan syväpainoa tai gel-
li-painantaa. Kortteja voi halutessaan jatkaa esim. 
piirtäen tai maalaten. Ota mukaan omia materi-
aaleja (erilaisia papereita, akryyli tms. muita väre-
jä), jos sinulla on. Voit lunastaa materiaaleja myös 
opettajalta n. 4 €. Osallistuminen ei edellytä aikai-
sempaa kokemusta grafiikan tekemisestä.

Jouluinen grafiikkakurssi 1103192
Ahjola, Ateljee 
la-su 11.30-16.30
21.-22.11.2020, 12 t 
Tuija Voitila | Kurssimaksu 37 €
Tule tutustumaan viikonloppukurssilla syväpai-
nografiikan perinteisiin etsaus- ja akvatintamene-
telmiin ja vedostamiseen sekä tekemään samalla 
hienot joululahjat läheisillesi. Materiaalimaksu 3 
€. Kupari ja paperi ostettavissa paikan päällä n. 
6 €. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa koke-
musta grafiikan tekemisestä. Tervetuloa mukaan! 

MAALAUSTEKNIIKAT
JA KUVATAIDE 

Taiteesta voimaa - maalausta 
ja piirustusta työttömille 1103210
Saukkola, taideluokka
ma 12.30-15.00
7.9.-30.11.2020, 39 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Tuija Voitila | Syyslukukausi 25 € 
Voit tulla innostumaan taiteen tekemisestä eri 
tavoin! Työstämme mm. vesivärimaalausta, 
temperamaalausta, akryylimaalauksen kerrok-
sellisuutta, hiilimaalausta ja piirustusta, pastelli-
maalausta, paperitaiteen monia mahdollisuuksia 
ja muita mielenkiintoisia menetelmiä. Tule saa-
maan voimia taiteen tekemisestä! Yhteismateri-
aalimaksu opettajalle 9 €. Opintoseteliavustuk-
sella tuettu kurssi, joka on tarkoitettu työttömille.
 
Nyt tai ei koskaan 
maalaamaan A 1103214
Ahjola, Ateljee
ma 10.00-12.30
7.9.-30.11.2020, 39 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Saara Forsell | Syyslukukausi 60 € 
Tarkoitettu yli 50-vuotiaille maalauksesta kiin-
nostuneille. Voit maalata akryyli-, öljy- ja akva-
relliväreillä, mutta myös muita yhteisesti sovittu-
ja tekniikoita voidaan ottaa ohjelmaan. Opettaja 
opastaa tarvikehankinnoissa. Jos on, ota mu-
kaan maalauspohja, akryyli- tai öljyväritarvik-
keet (mieluiten vesiliukoiset) tai akvarellivärit. 

Nyt tai ei koskaan 
maalaamaan B 1103216
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
to 12.30-15.00
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-15.4.2021, 39 t 
Saara Forsell | Syyslukukausi 60 € 
Tarkoitettu yli 50-vuotiaille maalauksesta kiin-
nostuneille. Voit maalata akryyli-, öljy- ja akva-
relliväreillä, mutta myös muita yhteisesti sovittu-
ja tekniikoita voidaan ottaa ohjelmaan. Opettaja 
opastaa tarvikehankinnoissa. Jos on, ota mu-
kaan maalauspohja, akryyli- tai öljyväritarvik-
keet (mieluiten vesiliukoiset) tai akvarellivärit. 

Nyt tai ei koskaan 
taiteilemaan! 1103218
Saukkola, taideluokka
ke 10.00-12.30
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Jenni Turtonen-Cirami | Syyslukukausi 63 € 
Tule viihtymään yhdessä taiteen tekemisin pa-
riin. Maalaamme ja piirrämme omia ja yhteisiä 
aiheita. Tutustumme eri tekniikoihin, materiaa-
leihin ja työskentelyvälineisiin. Opettaja opastaa 
tarvikehankinnoissa. Tervetuloa leppoisaan ja 
hyvän mielen ilmapiiriin, olit sitten vasta-alkaja 
tai pitkänlinjan taitaja! 

Koloristit 1103220
Ahjola, Ateljee 
ma 18.00-20.30
7.9.-30.11.2020, 39 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Paula Puikkonen | Syyslukukausi 60 € 
Maalauksen jatkokurssilla tavoitteena on värien 
tuntemus ja taito käyttää niitä. Hehkutamme ja 
soinnuttelemme värikontrasteilla. Tarkastelem-
me väririnnastuksia, värien lämpöä ja tummuut-
ta. Maalausaiheet ovat moninaisia ja työskente-
lytapa vauhdikas. Mukaan tutut välineet. 

Koloristit 
joka toinen tiistai 1103222
Aleksanterin koulu, kuvaamataidon luokka 
ti 17.15-20.30 | Joka toinen viikko
8.9.-1.12.2020, 28 t | 19.1.-27.4.2021, 28 t 
Paula Puikkonen | Syyslukukausi 51€ 
Pääpainona on värien tuntemus ja taito käyttää 
niitä. Joka kerralla maalaamme vauhdikkaasti uu-
den aiheen jollakin värihaasteella, jota seuraa yh-
teinen palautekeskustelu. Mukaan tutut välineet, 
vasta-alkajille opastus välineiden hankintaan. 

Luovaa 
ja rentouttavaa maalausta 1103224
Saukkola, taideluokka 
ti 10.00-13.15
15.9.-1.12.2020, 48 t | 12.1.-6.4.2021, 48 t 
Paula Ollikainen | Syyslukukausi 69 € 
Sopii kaikille: myös vasta-alkaja ja piirustustaido-
tonkin pystyy toteuttamaan öljy-, akryyli- tai ak-
varellimaaluksia. Saat henkilökohtaista opetusta 
perspektiivi-, sommittelu- ja väriopissa sekä eri 
maalaustekniikoissa. Aiheet ovat omat tai yhtei-
set. Mukaan muistiinpanovälineet ja maalaus-
tarvikkeet, jos on. 

Öljyvärimaalaustekniikat 1103226
Ahjola, Ateljee
ti 18.00-20.30 | Joka toinen viikko
7.9.-1.12.2020, 22 t | 18.1.-27.4.2021, 22 t 
Juhani Tuomi | Syyslukukausi 44 € 
Huom! Ma 7.9. klo 16.30-17.15 alkuinfo kurssilla 
tarvittavista materiaaleista Ahjolan Ateljeessa. 
Kokoontumiset syksyllä joka toinen tiistai 8.9.-
1.12. Ota öljyvärimaalauksen perusteet haltuun! 
Opit öljyvärimaalarin tärkeimmät tiedot ja tai-
dot työvälineiden huollosta ja maalausnesteiden 
sekoittamisesta kerrosmaalauksen perusteisiin. 
Maalaamme harjoituslähtöisesti ohjattuja aihei-
ta (esim. asetelma, maisema, muotokuva). Sopii 
aloittelijoille sekä kokeneemmille öljyvärimaala-
reille. Kevään alkuinfo ma 18.1. klo 16.30-17.15.

Ihan oikeita maalauksia A 1103228
Kaarilan koulu
ke 18.00-20.30
9.9.-2.12.2020, 34 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Juhani Tuomi | Syyslukukausi 55 € 
Huom! Ke 9.9. klo 18.00-18.45 alkuinfo Kaari-
lan koululla kurssin materiaaleihin, tavoitteisiin ja 
sisältöihin liittyen, myös B-ryhmäläiset tervetul-
leita! Sopii aloittelijoille ja edistyneemmille, joilla 
on halu ja uskallus luoda oman näköistä taidet-
ta. Opetus perustuu jokaisen henkilökohtaiseen 
ohjaamiseen ja kannustamiseen aina maalaus-
aiheen valinnasta tekniseen toteuttamiseen. 
Emme tee harjoitustehtäviä vaan kehitymme 
taiteilijoina! Kaikki materiaalit sallittuja. Ei ope-
tusta 14.10.2020 

Ihan oikeita maalauksia B 1103230
Saukkola, taideluokka
to 18.00-20.30
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-22.4.2021, 39 t 
Juhani Tuomi | Syyslukukausi 63 € 
Huom! Mahdollisuus osallistua alkuinfoon ke 9.9. 
Kaarilan koululla, ks. tarkemmin opintoryhmä 
A. Sopii aloittelijoille ja edistyneemmille, joilla 
on halu ja uskallus luoda oman näköistä taidet-
ta. Opetus perustuu jokaisen henkilökohtaiseen 
ohjaamiseen ja kannustamiseen aina maalaus-
aiheen valinnasta tekniseen toteuttamiseen. 
Emme tee harjoitustehtäviä vaan kehitymme 
taiteilijoina! Kaikki materiaalit sallittuja. 

Tarkemmat kurssitiedot 
löytyvät opetusaloittain

ahjola.fi/Kurssit
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Aamupäivämaalausta 
perjantaisin 1103232
Saukkola, taideluokka
pe 10.00-12.30
11.9.-4.12.2020, 39 t | 15.1.-23.4.2021, 39 t 
Soile Jääskeläinen | Syyslukukausi 63 € 
Maalaa virkeänä aamupäivällä ja löydä uutta 
intoa ja näkökulmaa maalaamiseen! Soveltuu 
vasta-alkajalle sekä kertaukseksi tai uuden löy-
tämiseksi aiemmin harrastaneelle. Etsimme 
omaa kuvallista ilmaisua. Maalaamme öljy- ja 
akryyliväreillä. Maalauksellisuuden lisäksi opit 
sommittelua ja alat näkemään värejä. Tietoa 
hankittavista materiaaleista ensimmäisellä ker-
ralla. Kurssi on suunnattu aikuisille. 

Maalaus Atalassa 1103240
Atalan koulu 
ma 18.00-20.30
7.9.-30.11.2020, 39 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Soile Jääskeläinen | Syyslukukausi 60 € 
Tarkoitettu vasta-alkajille ja ennen maalanneille. 
Ennakkotietoja ei tarvita, vain kuvan tekemisen 
halu ja avoin mieli. Maalaamme öljy- tai akryy-
liväreillä omaan tahtiin ryhmän toiveiden perus-
teella asetelmia, maisemia ja värisommitelmia 
sekä etsimme omaa kuvallista ilmaisua. Henkilö-
kohtaista ohjausta ja yhteisiä keskusteluja. Mu-
kaan muistiinpanovälineet ja maalaustarvikkeet. 
Kurssi on suunnattu aikuisille.

Hervannan öljyväri- 
ja akryylimaalaus 1103242
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 216
ti 18.00-20.30
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Paula Ervamaa | Syyslukukausi 63 € 
Sopii vasta-alkajille ja aiemmin maalausta har-
rastaneille. Opitaan maalauksen tekniikkaa, vä-
rioppia ja sommittelun perusteita. Maalataan 
omia tai yhteisiä aiheita. Keskitytään oman il-
maisun löytämiseen ja kehittämiseen. Opettaja 
neuvoo hankinnoissa ensimmäisellä kerralla. Jos 
sinulla on jo värit, ota ne mukaan. 

Irjalan piirustus ja maalaus 1103244
Irjalan Makasiini
ke 17.30-20.00
9.9.-2.12.2020, 36 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Sini Kallio | Syyslukukausi 63 € 
Teemme monipuolisesti eri tekniikoilla har-
joituksia ja työskentelemme sekä omien että 
annettujen aiheiden pohjalta. Tehtävät sivua-
vat kuvataiteen perusteita, mm. sommittelua, 
värioppia, maalaus- ja piirustustekniikoita. So-
pii aloittelijoille ja jo pitempään harrastaneille. 
Mukaan paperia ja lyijykyniä. Tiedot muista 
materiaaleista ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla. Kurssi on suunnattu aikuisille. Ei opetusta 
14.10.2020. 

Vuoreksen 
piirustus ja maalaus 1103246
Vuoreksen koulu, kuvaamataidon luokka
to 17.30-20.00
10.9.-3.12.2020, 36 t | 14.1.-22.4.2021, 39 t 
Sini Kallio | Syyslukukausi 60 € 
Työskentelemme erilaisilla piirustus- ja maalaus-
välineillä. Lähdemme liikkeelle sekä omien että 
annettujen aiheiden pohjalta, jotka sivuavat ku-
vataiteen perusteita mm. sommittelua, värioppia 
ja taidehistoriaa. Sopii aloittelijoille ja jo pitem-
pään harrastaneille. Mukaan paperia ja lyijyky-
niä. Tiedot muista materiaaleista ensimmäisellä 

kokoontumiskerralla. Kurssi on suunnattu aikui-
sille. Ei opetusta 15.10.2020. 

Lielahden 
maalaus ja piirustus 1103248
Lielahden koulu
to 18.00-20.30
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-22.4.2021, 39 t 
Paula Ollikainen | Syyslukukausi 60 € 
Sopii kaikille, jotka haluavat opiskella ja harras-
taa maalausta ja piirustusta. Painottuu maala-
ukseen. Ohjausta akvarelli-, akryyli- ja öljytek-
niikoissa. Piirrämme hiili-, lyijy- ja värikynä- sekä 
kuivaliitu- ja sekatekniikoilla. Teemme sekä no-
peita että pitkäkestoisempia töitä. Alkaa akvarel-
limaalauksella, mukaan muistiinpanovälineet ja 
maalausvälineet, jos on. 

Eheyttävä maalaus 1103250
Juhannuskylän koulu, lk 13
ke 16.30-18.00
9.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Tuija Voitila | Syyslukukausi 49 € 
Tule vapautumaan ja voimautumaan väreis-
tä! Ei tarvitse "osata" mitään, maalaaminen on 
tärkeintä. Aloitamme pienellä hengitysharjoituk-
sella ja jatkamme siitä väriharjoituksiin. Väreihin 
uppoutuminen auttaa rauhoittumaan, vahvistu-
maan ja käsittelemään arkipäivänkin valintoja 
ja ongelmia. Materiaalin voi ostaa opettajalta 
(10 €). Ei opetusta 14.10.2020. 

Eheyttävän ja voimauttavan 
maalauksen lyhytkurssi 1103251
Ahjola, Ateljee
9.-11.10.2020, 9 t 
Tuija Voitila | Kurssimaksu 29 € 
Tule vapautumaan ja voimautumaan väreistä! 
Ei tarvitse ”osata” mitään, maalausprosessi on 
tärkein. Aloitamme hiljentymällä pienellä hengi-
tyksen tarkkailuharjoituksella ja jatkamme siitä 
väriharjoituksiin. Teemme ensin väriharjoituksia 
yhdellä värillä ja etenemme siitä useampaan 
väriin. Väreissä oleminen auttaa rauhoittumaan 
ja voi auttaa käsittelemään myös arkipäivän va-
lintoja ja ongelmia. Materiaalin voi ostaa opet-
tajalta, materiaalimaksu 5€. Kokoonnumme pe 
9.10. klo 18.15-20.45 ja la-su 10.-11.10. klo 
14.30-17.00 

Väri-iloa maalaten 1103252
Saukkola, taideluokka
pe 12.30-15.00 | Joka toinen viikko
11.9.-4.12.2020, 21 t | 15.1.-9.4.2021, 21 t 
Soile Jääskeläinen | Syyslukukausi 46 € 
Mitkä olivatkaan päävärit, vastavärit tai väli-
värit? Tule tekemään värisommitelmia piirtäen 
puuväreillä, pastellikynillä tai -liiduilla tai maala-
ten akryyli- tai öljyväreillä oman mielenkiinnon 
mukaan. Mahdollisuus seurata kurssiohjelmaa 
tai tehdä omia aiheita. Sopii kaikille väreistä kiin-
nostuneille. Mukaan oman mielenkiinnon mu-
kaan joko piirustuslehtiö, lyijykyniä, pyyhekumi 
ja puuvärit tai akryyli- tai öljyvärit, siveltimiä ja 
kevyt maalauspohja / maalauslehtiö. Kurssi on 
suunnattu aikuisille. 

Akvarellin aakkoset 1103253
Ahjola, Ateljee
ti 18.00-20.30 | Joka toinen viikko
15.9.-24.11.2020, 18 t | 26.1.-6.4.2021, 18 t 
Jenni Turtonen-Cirami | Syyslukukausi 42 € 
Perehdymme akvarellien perustekniikoihin ja ke-
hitämme omaa ilmaisua ja teknisiä taitojamme. 

Yhdistelemme eri tekniikoita mm. laveerausta 
ja guassimaalausta ja kokeilemme eri tyylilajeja 
laidasta laitaan. Opettaja perehdyttää eri pape-
rilaatuihin, paperin pingottamiseen sekä materi-
aaleihin ja työvälineisiin. Tämä kurssi sopii kaiken 
tasoisille tekijöille, tervetuloa mukaan! 

Tutkimusmatka väreihin 1103256
Ahjola, Ateljee
pe 10.00-12.30 | Joka toinen viikko
11.9.-4.12.2020, 21 t | 15.1.-9.4.2021, 21 t 
Meri Westlin | Syyslukukausi 44 € 
Tule mukaan tukimusmatkalle väreihin akryyli-
maalauskurssin kautta. Kurssi on kaikille avoin, 
aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. Yhteisen 
alustuksen jälkeen maalaamme omien aiheiden 
tai yhteisten teemojen pohjalta. Perehdymme 
värioppiin ja sommitteluun. Ota mukaasi omat 
akryylivärit ja pensselit sekä pohjat. Opettaja 
opastaa tarvittaessa materiaalihankinnoissa 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Tervetuloa 
maalaamaan! 

Ekspressiivinen maalaus 1103257
Ahjola, Ateljee
ke 18.00-20.30 | Joka toinen viikko
9.9.-18.11.2020, 18 t 
Iidu Tikkanen | Kurssimaksu 42 € 
Kurssi perustuu maalauksellisen itseilmaisun 
kehittämiseen ja tutkimiseen. Kurssilla tutkitaan 
tehtävien ja intuitiivisen työskentelyn kautta uut-
ta tapaa luoda kuvaa keskittyen maalaamisen 
jälkeen ja materiaalien kokeiluun. Tavoitteena on 
kehittyä ja löytää uutta myös siihen, mitä jo osaa. 
Kurssi sopii aloitteleville sekä edistyneemmille 
maalareille, tavoitteet räätälöidään henkilökoh-
taisesti jokaiselle sopivaksi. Kaikki materiaalit ja 
tekniikat ovat sallittuja. Mukaan omat maalaus-
tarvikkeet, jos on. Opettaja opastaa tarvittaessa 
materiaalihankinnoissa ensimmäisellä kokoontu-
miskerralla. 

Iloa ja väriä luonnosta
- kuvataidekurssi 1103258
Ahjola, Ateljee
la-su 10.00-15.00
12.-27.9.2020, 24 t 
Ritvamarja Rantala | Kurssimaksu 49 € 
Tule mukaan kuvataiteelliseen luontoseikkailuun! 
Pohdimme yhdessä mitä luonto kuvataiteessa 
voi merkitä ja millaisia asioita luonto taiteilijalle 
tarjoaa. Tutustumme luonnon värimaailmaan 
kuvaamalla, maalaamalla omaa arkista ympäris-
töämme. Yhdistelemme rohkeasti niin perinteisiä 
taidemateriaaleja kuin luonnon- ja kierrätyksen 
materiaaleja. Kurssin teema painottuu taitee-
seen, luonnonarvojen kunnioittamiseen ja iloon 
ympäröivästä luonnosta. Osallistujille lähetetään 
materiaalitiedot ennen kurssin alkamista sähkö-
postilla. Kurssi on suunnattu aikuisille. Kokoon-
tumiset la-su 12.-13.9. ja 26.-27.9. klo 10-15. 

Akryylimaalauksen perusteet 
neljässä päivässä 1103259
Saukkola, taideluokka
la 10.00-15.00
19.9.-24.10.2020, 24 t 
Soile Jääskeläinen | Kurssimaksu 49 € 
Oletko aloittamassa maalausharrastusta? Tule 
tutustumaan perusasioihin, kuten akryylivärien 
ominaisuuksiin, perusvärioppiin ja sommitteluun 
sekä maalaustaiteen joihinkin tyylilajeihin. Ota 
mukaan akryylivärit, A3-maalauslehtiö ja maa-
larinteippiä tai pahvipohjia, joihin on pingotettu 

kangas, eri kokoisia nailonsiveltimiä, palettiveitsi, 
lyijykynä ja pyyhekumi. Osallistujille lähetään 
materiaalitiedot ennen kurssin alkamista sähkö-
postitse. Kokoonnumme la 19.9., 26.9., 17.10. ja 
24.10. Kurssi on suunnattu aikuisille.

Akryylimaalaus 
ja sen sekatekniikat 1103260
Ahjola, Ateljee
to 18.00-20.30 | Joka toinen viikko
17.9.-26.11.2020, 18 t | 21.1.-29.4.2021, 18 t 
Soile Jääskeläinen | Syyslukukausi 42 € 
Oletko kiinnostunut kokeilemaan akryylimaa-
laustekniikkaa? Tule tutustumaan tähän mo-
nipuoliseen vesiliukoiseen maalaustekniikkaan. 
Lähdemme liikkeelle perusasioista ja etenemme 
kurssilaisten toiveiden mukaan. Kokeilemme 
akryylimaalauksen monia mahdollisuuksia se-
katekniikoiden ja erilaisten maalausaineiden 
käytön kautta. Tietoa tarvittavista materiaa-
leista saat ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 
Voit ottaa mukaan akryylivärejä, siveltimiä ja 
A4 tai A3 maalauslehtiön. Kurssi on suunnattu 
aikuisille. 

Pastellimaalaus 
ja sen sekatekniikat 1103262
Ahjola, Ateljee
ke 17.30-20.45 | Joka toinen viikko
16.9.-25.11.2020, 24 t | 20.1.-28.4.2021, 28 t 
Soile Jääskeläinen | Syyslukukausi 47 € 
Opimme pehmeillä pastelliliiduilla tehtävän 
pastellimaalauksen perusasioita. Laajennam-
me pastellimaalauksen ilmaisumahdollisuuksia 
sekatekniikoilla. Työstämme itse väripohjia ja 
kokeilemme märkäsivellintyöskentelyä. Ensim-
mäisellä kerralla tietoa materiaaleista. Jos on, 
ota mukaan pastelliliidut, leveä sivellin, hiilikumi, 
vanupuikkoja, maalarinteippiä ja fiksatiivi. Opet-
tajalta voi ostaa väripapereita. Kurssi on suun-
nattu aikuisille. 

Ikonimaalausta aloitteleville    1103270
Saukkola, lk 10
18.9.-4.10.2020, 26 t 
Riitta Sipilä | Kurssimaksu 48 € 
Tule tutustumaan ikivanhaan kristilliseen maala-
ustraditioon. Kurssi on tarkoitettu ikonimaalaus-
ta aloitteleville. Tutustumme ikonien maailmaan, 
piirtämiseen, maalaustekniikkaan, materiaaliop-
piin, ikonografiaan ja ikonin teologisiin perustei-
siin. Kurssin aikana maalaamme sommittelul-
taan yksinkertaisen Kristus-ikonin. Tarvittavia 
materiaaleja (mm. pohjustettu ikonilauta, väri-
pigmentit ja siveltimet) on saatavilla opettajalta. 
Materiaalien hinta-arvio on noin 30-40 euroa. 
Kokoonnumme pe 18.9. klo 18.00-19.30 sekä 
la-su 19.-20.9. ja 3.-4.10. klo 11.00-16.00. 

Ikonimaalauksen 
jatkoryhmä A 1103274
Nikolaintalon kerhohuone
ti 14.30-17.00 | Joka toinen viikko
8.9.-1.12.2020, 21 t | 19.1.-27.4.2021, 21 t 
Riitta Sipilä | Syyslukukausi 46 € 
Kurssi on tarkoitettu ikonimaalauksen perus-
teet hallitseville. Opetus perustuu perinteiseen 
bysanttilais-venäläiseen ikonimaalaustraditioon 
ja noudattaa soveltuvin osin Suomen Ikoni-
maalarit ry:n ikonimaalauksen perusopetuksen 
opetussuunnitelmaa. Mukaan omat maalaus-
välineet. 

Ikonimaalauksen 
jatkoryhmä B 1103276
Nikolaintalon kerhohuone
ti 17.30-20.00 | Joka toinen viikko
8.9.-1.12.2020, 21 t | 19.1.-27.4.2021, 21 t 
Riitta Sipilä | Syyslukukausi 46 € 
Samanlainen kuin opintoryhmä A. Mukaan omat 
maalausvälineet. Kurssi on tarkoitettu ikonimaa-
lauksen perusteet hallitseville.

Ks. myös kurssi 
Gelliprinttaus (1104166)

LASTEN 
JA KOKO PERHEEN
KUVATAIDE 

Kuvataide 4-7 -vuotiaille 
Linnainmaalla 1103900
Linnainmaan koulu, kuvaamataidonluokka
to 16.15-17.00
10.9.-3.12.2020, 12 t | 14.1.-22.4.2021, 13 t 
Jari Markkinen | Syyslukukausi 39 € 
Maalaamme, piirrämme, askartelemme. Edis-
tämme luovuutta ja harjaannutamme käden 
taitoja. Perusmateriaalit tuodaan itse opettajalta 
saadun listan mukaan, jotkut erikoismateriaalit 
sisältyvät kurssimaksuun. Mukaan A3 piirus-
tuslehtiö (min. 180 gr) ja erilaisia kyniä. Päälle 
huonommat vaatteet tai suojaessu. Ei opetusta 
15.10.2020. 

Kuvataide 8-14 -vuotiaille 
Linnainmaalla 1103910
Linnainmaan koulu, kuvaamataidonluokka
to 17.00-18.30
Jari Markkinen | Syyslukukausi 52 € 
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-22.4.2021, 26 t 
Työskentelemme eri tekniikoita käyttäen, mm. 
maalaus, piirustus, kuvanveisto, grafiikka, muo-
toilu. Perusmateriaalit hankitaan itse opettajalta 
saadun listan mukaan, jotkut erikoismateriaalit 
sisältyvät kurssimaksuun. Mukaan A3 piirus-
tuslehtiö (min. 180 gr) ja erilaisia kyniä. Päälle 
huonommat vaatteet tai suojaessu. Ei opetusta 
15.10.2020. 

Aikuinen - lapsi kuvataide 
Linnainmaalla 1103920

Linnainmaan koulu, kuvaamataidonluokka 
to 18.30-20.00
10.9.-3.12.2020, 24 t | 14.1.-22.4.2020, 26 t 
Jari Markkinen | Syyslukukausi 81 € 
Sopii 4-10 -vuotiaalle lapselle yhdessä aikuisen 
kanssa. Harrastamme monipuolisesti kuvatai-
detta eri tekniikoin. Perusmateriaalit tuodaan 
itse opettajalta saadun listan mukaan, jotkut 
erikoismateriaalit sisältyvät kurssimaksuun. Mu-
kaan A3 piirustuslehtiö (min. 180 gr) ja erilaisia 
kyniä. Kurssimaksuun sisältyy aikuinen ja yksi 
lapsi, sisarukset + 28 €. Ilmoittautuminen vain 
aikuiselta, ilmoita lisätiedoissa myös lapsen (ja 
sisaruksen) henkilötiedot. Ota yhteys Ahjolan 
toimistoon sisarushinnan saamiseksi. Aikuisen 
osuuden voi maksaa työnantajan tarjoamilla 
maksuvälineillä, mutta lapsen osuus tulee mak-
saa rahalla. Ei opetusta 15.10.2020. 

Aikuinen- lapsi kuvataide 
Saukkolassa 1103922

Saukkola, taideluokka
su 15.15-16.45
6.9.-29.11.2020, 24 t | 10.1.-18.4.2021, 26 t 
Tiina Poutanen | Syyslukukausi 81 € 
Samanlainen kuin Aikuinen - lapsi kuvataide 
Linnainmaalla. Perusmateriaalit tuodaan itse 
opettajalta saadun listan mukaan, jotkut eri-
koismateriaalit sisältyvät kurssimaksuun. Kurssi-
maksuun sisältyy aikuinen ja yksi lapsi, sisarukset 
+ 28 €. Ilmoittautuminen vain aikuiselta, ilmoita 
lisätiedoissa myös lapsen (ja sisaruksen) henkilö-
tiedot. Ota yhteys Ahjolan toimistoon sisarush-
innan saamiseksi. Aikuisen osuuden voi maksaa 
työnantajan tarjoamilla maksuvälineillä, mutta 
lapsen osuus tulee maksaa rahalla. Ei opetusta 
18.10.2020. 

VALOKUVAUS 

Valokuvailmaisun perusteet    1103410
Tampereen lyseon lukio, lk 504
ke 18.00-20.30 | Joka toinen viikko
23.9.-2.12.2020, 18 t | 20.1.-14.4.2021, 18 t 
Nena Tirkkonen | Syyslukukausi 44 € 
Tutustumme valokuvailmaisun perusasioihin, 
kuten sommitteluun, kuvakerrontaan ja valo-
kuvaukselle ominaisiin ilmaisukeinoihin. Keski-
tymme löytämään uutta ilmettä kuviin teorian 
ja käytännön kuvausharjoitusten avulla. Tarkoi-
tettu oman kameran käytön hallitseville. Työs-
kentelyssä hyödynnetään kurssin omaa suljettua 
Facebook-ryhmää, jonne lähetetään liittymis-
linkki ennen kurssin alkamista sähköpostilla. 

Valokuvailmaisun jatkokurssi    1103411
Tampereen lyseon lukio, lk 504
ti 18.00-20.30 | Joka toinen viikko
15.9.-24.11.2020, 18 t | 12.1.-23.3.2021, 18 t 
Nena Tirkkonen | Syyslukukausi 42 € 
Sopii valokuvailmaisun perusteet hallitsevil-
le. Jatkamme perehtymistä valokuvauksen eri 
osa-alueisiin. Keskitymme löytämään uutta 
ilmettä kuviin teorian ja käytännön kuvaus-
harjoitusten avulla. Tutustumme merkittäviin 
valokuvaajiin. Osallistujat koostavat valitse-
mastaan aiheesta kuvakokonaisuuden. Työs-
kentelyssä hyödynnetään kurssin omaa suljettua 
Facebook-ryhmää, jonne lähetetään liittymis-
linkki ennen kurssin alkamista sähköpostilla. 

Valokuvailmaisun 
syventävä kurssi 1103412
Tampereen lyseon lukio, lk 504 
ti 18.15-20.45 | Joka toinen viikko
8.9.-1.12.2020, 21 t | 19.1.-27.4.2021, 21 t 
Leena Klemelä | Syyslukukausi 48 € 
Sopii useamman vuoden valokuvausta harras-
taneille. Jatkamme syventymistä valokuvauksen 
eri osa-alueisiin. Kurssi muodostuu kotitehtävistä 
ja luennoista. Osallistujat koostavat valitsemas-
taan aiheesta laajemman kuvakokonaisuuden. 

Valokuvaustekniikan 
perusteet 1103420
Ahjola, Pirtti
la-su 11.00-14.15
12.-20.9.2020, 16 t 
Juha Lintula, Nena Tirkkonen | Kurssimaksu 42 € 
Oletko hankkinut uuden kameran ja haluat hel-
pon startin harrastukseesi? Tai kaipaatko → 
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pientä  kertausta kameran käyttöön? Tule löy-
tämään uutta taitoa ja iloa kuvaamiseen. Käym-
me läpi perusasiat kameran toiminnasta, valon 
käytöstä sekä kuvien käsittelystä. Tutustumme 
lisäksi muutamaan ilmaiseen kuvankäsittelyoh-
jelmaan. Tämä osuus edellyttää tietokoneen pe-
ruskäyttötaitoja. Mukaan oma kamera, kännykkä 
ja tietokone. Kokoonnumme kahden opettajan 
johdolla 12.-13.9. ja 19.-20.9. Tarkempi kurssiku-
vaus katsottavissa www.ahjola.fi/kurssit 

Henkilövalokuvaus 1103424
Saukkola, lk 10
la 11.00-16.30 | Kerran kuussa
26.9.-21.11.2020, 21 t | 16.1.-17.4.2021, 28 t 
Nena Tirkkonen | Syyslukukausi 52 € 
Kuinka toteutat valokuvan, jonka pääosassa 
on ihminen? Opimme henkilövalokuvauksen 
perusteita työpajan muodossa. Kuvaamme eri 
tyyppisiä henkilökuvia katukuvista potretteihin. 
Opimme valon käyttöä kauniista luonnonvalosta 
tyylikkääseen salamankäyttöön. Perehdymme 
jokaisella kerralla myös kuvankäsittelyn perus-
teisiin. Mukaan oma kamera. Työskentelyssä 
hyödynnetään kurssin omaa suljettua Face-
book-ryhmää, jonne lähetetään liittymislinkki 
ennen kurssin alkamista sähköpostilla. Syk-
syn kokoontumiset la 26.9., 24.10., 14.11. ja 
21.11.2020. Kevään kokoontumiset la 16.1., 
13.2., 13.3., 10.4. ja 17.4.2021.

Lightroom - peruskurssi 
valokuvien käsittelyyn 1103440
Tampereen lyseon lukio, lk 504
ke 18.00-20.30 | Joka toinen viikko
16.9.-25.11.2020, 18 t 
Nena Tirkkonen | Kurssimaksu 44 € 
Lightroom on tehokas työkalu valokuvien kä-
sittelyyn ja luettelointiin. Tutustumme Light-
roomin mahdollisuuksiin ja harjoittelemme sen 
käyttöä. Mukaan oma läppäri, johon on asen-
nettu pelkkä Lightroom tai Adobe CC Valokuva-
usjäsenyys (kk-maksullinen, sisältäen Lightroom 
Classic-ohjelman). Työskentelyssä hyödynne-
tään kurssin omaa suljettua Facebook-ryhmää, 
jonne lähetetään liittymislinkki ennen kurssin 
alkamista sähköpostilla. 

Pelasta kuvasi 
kuvankäsittelyllä 1103444
Saukkola, lk 10
to 18.00-20.30
17.9. ja 24.9.2020, 6 t 
Juha Lintula | Kurssimaksu 23 € 
Löytyykö kansioistasi epäonnistuneita loma- tai 
perhekuvia? Digikuvissa on muokkausvaraa, ja 
oikealla käsittelyllä voidaan helposti muokata 
epäonnistuneista kuvista parempia. Kurssilla 
harjoittelemme yhdessä kuvanmuokkauksen pe-
rusteita ja kuulemme vinkit siihen, mitä kuvan-
käsittelyllä voidaan korjata. Käytämme muok-
kaukseen LightZone-ilmaisohjelmaa. Mukaan 
tarvitset oman tietokoneen ja muutamia omia 
pelastettavia kuvia. Kokoonnumme to 17.9. ja 
24.9. klo 18.00-20.30. 

Valokuvankäsittelyä 
ilmaisohjelmilla 1103446
Ahjola, Nurkkis
3.10.-1.11.2020, 16 t 
Juha Lintula | Kurssimaksu 42 € 
Kuvankäsittelyyn on tarjolla tehokkaita ilmai-
sohjelmia, jotka ovat ominaisuuksiltaan täysin 
kilpailukykyisiä kaupallisten ohjelmien kanssa. 
Käymme läpi raakakuvien käsittelyyn tarkoitetun 

darktablen ja panoramakuvien luomiseen tarkoi-
tetun Huginin. Näiden ohjelmien avulla voit kor-
vata Adoben Lightroomin. Kurssi on tarkoitettu 
kuvaajille, joilla on perustaidot kuvankäsittelystä 
ja tietokoneen käytöstä. Mukaan tarvitset oman 
tietokoneen. Molemmat ohjelmat ovat saata-
villa Windows-, Mac- ja Linux-ympäristöihin. 
Ohjelmistot asennetaan kurssilaisten omille 
koneille. Teemme harjoitustehtäviä opettajan 
valokuvilla ja muutamilla kurssilaisten omilla 
raakakuvilla. Viimeisellä kerralla katsomme ku-
via ja ratkomme esiin tulleita ongelmia. Kokoon-
numme la-su 3.-4.10. klo 10.00-15.00 ja su 
1.11. klo 10.00-13.15. 

VERKKOKURSSI

Somekuvat haltuun! 
- verkkokurssi 1103448

ma 18.00-20.30
14.-28.9.2020, 9 t 
Nena Tirkkonen | Kurssimaksu 28 € 
Miten toteutat kauniit ja kiinnostavat kuvat 
Instaan, Facebookiin tai blogiin? Valokuvauk-
sen pääperiaatteet pätevät myös kännykkäku-
vauksessa. Tällä verkkokurssilla saat ideoita ja 
vinkkejä laadukkaiden some-kuvien ottamiseksi. 
Teemme hauskoja kuvausharjoituksia känny-
källä ja tutustumme mobiililaitteiden kuvan-
käsittelyohjelmiin. Kurssi sopii kaiken tasoisille 
kuvaajille. Kurssialustana käytetään Zoom-verk-
kokokouspalvelua. Tarvitset vain tietokoneen/
mobiililaitteen, internetyhteyden ja kaiuttimet/
kuulokkeet. Työskentelyssä hyödynnetään kurs-
sin omaa suljettua Facebook-ryhmää, jonne lä-
hetetään liittymislinkki ennen kurssin alkamista. 
Kokoontumiset verkossa ma 14.9., 21.9. ja 28.9. 
klo 18.00-20.30.

KALLIGRAFIA 

Kalligrafinen korttikavalkadi    1103531
Tampereen lyseon lukio, lk 501
ti 17.30-20.00
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Terhi Hursti | Syyslukukausi 63 € 
Talven aikana teemme sarjan kalligrafisia kortte-
ja eri tilanteita varten. Käytämme korteissa väre-
jä ja erilaisia sommitelmia. Syksyllä keskitymme 
Unsiaalin opetteluun sekä tasaterällä että hiuste-
rällä ja keväällä paneudumme Antiikvan erilaisiin 
variaatioihin. Tarkoitettu kalligrafian perusteet 
osaaville, joten omat kalligrafiavälineet mukaan. 

Modernilla otteella 
kalligrafiaa 1103532
Ahjola, Ateljee
ke 10.00-12.30
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Terhi Hursti | Syyslukukausi 63 € 
Syksyn aikana tutustumme tanssivaan Moder-
niin kalligrafiaan, jota teemme hiusterällä. Puem-
me kirjaimet väreihin ja laitamme ne tanssimaan. 
Keväällä vaihdamme kirjoitustyylin Unsiaaliin. 
Koko talven projektina on kalligrafisten korttien 
sarja. Tarkoitettu kalligrafian perusteet osaaville, 
joten omat kalligrafiavälineet mukaan. 

Kalligrafian jatkoryhmä 1103533
Tampereen lyseon lukio, lk 501
ke 17.30-19.00
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Terhi Hursti | Syyslukukausi 50 € 
Syksyn aloitamme päätteettömällä Burgertin 
kirjoitustyylillä, jota teemme kapealla terällä. 
Kokeilemme erilaisia sommitelmia, jotka tuovat 
ilmettä korttien tekoon. Keväällä vaihdamme 
Unsiaaliin, jota teemme sekä tasaterällä että 
hiusterällä. Korttien lisäksi projektina on pienten 
taideteosten suunnittelu ja toteutus. Mukaan 
omat kalligrafiavälineet. 

Kalligrafian alkeet 1103534
Tampereen lyseon lukio, lk 501
ke 19.00-20.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Terhi Hursti | Syyslukukausi 50 € 
Opettelemme kalligrafian perustaidot kauniiden 
kirjainten tekemiseen rauhalliseen tahtiin. Har-
joittelemme tasaterän ja musteen käyttöä sekä 
kirjainten rakentumista. Kirjaintyyleinä ovat 
Roomalaiset suuraakkoset, Antiikva ja Italic sekä 
projektina pienen työn tekeminen. Mukaan lyijy-
kynä, kumi, viivotin ja valkoista paperia. 

Japanilainen kalligrafia 1103537
Ahjola, Nurkkis
to 17.30-20.00 | Joka toinen viikko
17.9.-26.11.2020, 18 t | 14.1.-25.3.2021, 18 t 
Naoko Raisto | Syyslukukausi 44 € 
Tule ihastumaan japanilaiseen kalligrafiaan! 
Kurssilla tutustumme japanilaisen kalligrafian 
alkeisiin. Opimme kirjoittamaan mm. oman ni-
men, syntymäajan ja lempilauseen Hiragana-, 
Katakana- sekä Kanji-muodoilla. Kurssilla opit 
myös fude pen-kynän käytön. Fude pen-kyniä 
on mahdollista ostaa opettajalta. Osallistuminen 
ei edellytä japanin kielen tai kalligrafian osaamis-
ta. Tervetuloa mukaan! 

Japanilaisen kalligrafian 
jatkoryhmä 1103539
Ahjola, Nurkkis
to 17.30-20.00 | Joka toinen viikko
10.9.-19.11.2020, 18 t | 21.1.-29.4.2021, 18 t 
Naoko Raisto | Syyslukukausi 44 € 
Jatkamme japanilaisen kalligrafiaan tutustumis-
ta. Kertaamme ja syvennämme perusteita ja 
harjoittelemme mm. onnittelujen ja kausittaiten 
tervehdysten kirjoittamista. Toteutamme japa-
nilaista kalligrafiaa myös kauno-tyylillä. Myös 
uudet osallistujat tervetuloa!

LASITAIDE 

Kursseilla saa käyttää ainoastaan lyijytöntä 
tinaa.

Lasitöitä aamulla 
joka toinen maanantai 1103601
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
ma 9.30-12.45 | Joka toinen viikko
7.9.-30.11.2020, 28 t | 18.1.-26.4.2021, 28 t 
Hilkka Juppi | Syyslukukausi 51 € 
Astu lasin upeaan ja värikkääseen maailmaan! 
Tule oppimaan lasitöiden alkeet tai kehittämään 
jo olemassa olevaa osaamistasi! Tutustumme tif-
fany- ja lasinsulatustekniikoihin. Voit valmistaa eri 
tekniikoilla tasotöitä, ikkunoita, valaisimia, vateja, 
kolmiulotteisia töitä ym. Lasinsulatusuunin käy-
töstä peritään polttomaksu. Mukaan suojalasit 

(pakolliset), lasiveitsi (jos on), harjoituslasia (ikku-
nalasia) ja muistiinpanovälineet. Parittomat viikot. 

Lasitöitä Lielahdessa 1103602
Lielahden koulu
ma 17.15-20.30 | Joka toinen viikko
7.9.-30.11.2020, 28 t | 18.1.-26.4.2021, 28 t 
Hilkka Juppi | Syyslukukausi 49 € 
Samanlainen kuin kurssi 1103601. Parittomat 
viikot.

Lasitöitä 
keskiviikkoisin aamulla 1103603
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
ke 10.00-12.30
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Hilkka Juppi | Syyslukukausi 63 € 
Valmistamme erilaisia lasitöitä tiffany-, lyijylasi- 
ja lasinsulatustekniikoilla. Opettajalta saat suun-
nitteluapua ja teknisiä neuvoja vaativammankin 
työn toteuttamiseen. Lasinsulatusuunin käytös-
tä peritään polttomaksu. Sopii vasta-alkajille ja 
aiemmin lasitöitä harrastaneille. 

Taidelasitöitä 
kerran kuussa 1103605
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
la-su 11.00-17.00
26.9.-22.11.2020, 42 t | 23.1.-18.4.2021, 56 t 
Terhi Hanhimäki | Syyslukukausi 65 € 
Tule tekemään taidelasitöitä! Voit olla vasta-al-
kaja tai jo pidempään harrastanut. Saat oh-
jausta valitsemasi, itsellesi mieleisen projektin 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Voit keskittyä 
yhteen tekniikkaan tai yhdistellä esim. tiffany-
tekniikkaa ja lasinsulatusta. Mukaan omat vä-
lineet, jos on. Sulatusuunin käytöstä peritään 
polttomaksu.Kokoontumiset kerran kuussa 26.-
27.9., 24.-25.10. ja 21.-22.11.2020 sekä 23.-
24.1., 20.-21.2., 20.-21.3. ja 17.-18.4.2021. 
Tiedustelut materiaalihankinnoista opettajalta 
terhihanhimaki@gmail.com 

Lasitaidetta aamupäivisin 
kerran kuussa 1103606
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
ti 9.00-14.00
29.9.-24.11.2020, 18 t | 19.1.-20.4.2021, 24 t 
Hilkka Juppi | Syyslukukausi 44 € 
Kurssilla syvennetään aiemmin opittuja lasityö-
tekniikoita. Kurssi antaa viikkokurssilaisille mah-
dollisuuden tulla täydentämään ja tekemään 
pitkäjänteisemmin lasitöitä ja sisäistämään laa-
jemman kuvan lasitaiteesta. Valmistamme lasin-
sulatus-, tiffanylasi- ja lasimosaiikkitekniikoilla 
erilaisia tasotöitä, vateja, koruja, pihataidetta 
jne. Lasinsulatusuunin käytöstä peritään maksu. 
Kokoontumiset ti 29.9., 27.10. ja 24.11.2020 ja 
19.1., 16.2., 23.3. ja 20.4.2021.

Kesäkurssilla lasin lumoa 1103607
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
ma-pe 9.00-14.00
10.-14.8.2020, 30 t 
Hilkka Juppi | Kurssimaksu 52 € 
Intensiivikurssilla voit valmistaa tiffany-, lasin-
sulatustekniikoilla kauniita ja näyttäviä lasitöitä, 
käyttö- ja koriste-esineitä kuten esim. vateja, ik-
kuna -ja seinätasotöitä, lyhtyjä ja pihakoristeita. 
Sopii vasta-alkajille ja aiemmin lasitöitä tehneille. 
Lasinsulatusuunin käytöstä peritään polttomaksu. 
Mukaan muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, 
lyijykynä, sakset, viivain ja lasityövälineitä, jos on. 
Kokoonnumme ma-pe 10.-14.8.2020 klo 9.00-
14.00. Lisätiedot opettajalta puh. 040 777 6655. 

Lasimosaiikkikurssi 1103609
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
ti 17.00-20.15
15.9.-6.10.2020, 16 t 
Hilkka Juppi | Kurssimaksu 42 € 
Tule ihastumaan mosaiikin monipuoliseen maail-
maan! Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan eri-
värisistä laseista lyhtyjä, ikkunatasotöitä, pieniä 
sisustusesineitä jne. Lasipaloista sommitellaan 
ja liimataan kuvioita mm. lasilevylle ja työt sau-
mataan laastilla. Sopii vasta-alkajille ja aiemmin 
lasitöitä tehneille. Lasinsulatusuunin käytöstä 
peritään polttomaksu. Mukaan muistiinpanovä-
lineet, piirustuspaperia, lyijykynä, sakset, viivain 
ja lasityövälineitä, jos on. Kokoonnumme ti 15.9., 
22.9., 29.9. ja 6.10. klo 17.00-20.15. Lisätiedot 
opettajalta puh. 040 777 6655. 

Jouluisia lasitöitä     1103610
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
la-su 12.00-17.30
12.-13.12.2020, 12 t 
Terhi Hanhimäki | Kurssimaksu 37 € 
Tule viikonloppukurssille tekemään kauniita ko-
risteita lasista lahjaksi tai omaksi iloksi. Sinulla ei 
tarvitse olla aiempaa kokemusta lasitöistä. Voit 
tehdä kuusenkoristeita tai lyhdyn oman taitota-
sosi mukaan. Ota mukaan omat välineet ja ma-
teriaalit. Välineitä voi myös lainata opistolta. La-
sinsulatusuunin käytöstä peritään polttomaksu. 
Tiedustelut materiaalihankinnoista opettajalta 
terhihanhimaki@gmail.com Kokoonnumme 
la-su 12.-13.12.2020 klo 12.00-17.30. Tervetu-
loa mukaan!

Ks. myös kurssi Lasin lumoa (1104491)

KERAMIIKKA 

Peruskurssit on tarkoitettu vasta-alkajille ja jat-
kokurssit peruskurssin käyneille. Keramiikkaan 
ja Keramiikan aamukurssille voivat osallistua 
sekä vasta-alkajat että keramiikkaa aiemmin 
harrastaneet.

Keramiikan peruskurssi A 1103700
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
ma 16.20-18.50
7.9.-30.11.2020, 39 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Merja Haapala | Syyslukukausi 73 € 
Opiskelemme saven rakennuksen perus- ja ko-
ristelutekniikoita sekä lasitteiden käyttöä. Poltto-
maksu sisältyy kurssimaksuun. Ota ensimmäisel-
le kerralle 17-28 € savimaksua varten. Lasite- ja 
engobemaksu 30 € maksetaan opettajalle kuu-
kauden päästä kurssin alkamisesta. 

Keramiikan peruskurssi B 1103701
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
to 19.00-21.30
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-22.4.2021, 39 t 
Leena Lind | Syyslukukausi 73 € 
Opiskelemme saven käsinrakennustekniikoita, 
koristelua ja lasittamista harjoitustöitä toteut-
tamalla. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. 
Materiaalimaksu opettajalle lasitteista ja koriste-
luaineista 12 € kurssin alkaessa. Opettajalta voi 
ostaa savea (n. 25 €). 

Keramiikan iltapäiväkurssi 1103702
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
ti 13.00-15.30
22.9.-24.11.2020, 30 t | 12.1.-23.3.2021, 30 t
Leena Lind | Syyslukukausi 60 € 
Tarkoitettu vasta-alkajille ja aiemmin keramiik-
kaa harrastaneille. Saven käsinrakennusteknii-
koilla toteutamme töitä omien ideoiden pohjalta. 
Teemme koristelua ja lasittamista. Perustekniikat 
hallitsevalla on mahdollisuus dreijauksen opis-
keluun. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. 
Materiaalimaksu opettajalle lasitteista ja koriste-
luaineista 10 € kurssin alkaessa. Opettajalta voi 
ostaa savea (n. 25 €). 

Keramiikka 1103703
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
ti 18.00-20.30
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Leena Lind | Syyslukukausi 73 € 
Saven käsinrakennustekniikoilla toteutamme 
töitä omien ideoiden pohjalta. Töiden koristelua 
ja lasittamista. Perustekniikat hallitsevalla on 
mahdollisuus dreijauksen ja valumuotin valmis-
tamisen opiskeluun. Polttomaksu sisältyy kurssi-
maksuun. Materiaalimaksu opettajalle lasitteista 
ja koristeluaineista 12 € kurssin alkaessa. Opet-
tajalta voi ostaa savea (n. 25 €). 

Keramiikan aamukurssi 1103704
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
ke 9.30-12.45
9.9.-2.12.2020, 52 t | 13.1.-14.4.2021, 52 t 
Merja Haapala | Syyslukukausi 92 € 
Opiskelemme saven käsinrakennustekniikoita, 
koristelua ja dreijausta. Mahdollisuus rakentaa 
myös reliefejä ja keraamisia veistoksia. Poltto-
maksu sisältyy kurssimaksuun. Materiaalimaksu 
opettajalle käytön mukaan. Ota ensimmäiselle 
kerralle 17-28 € savimaksua varten. Lasite- ja 
engobemaksu 30 € maksetaan opettajalle kuu-
kauden päästä kurssin alkamisesta. 

Keramiikan jatkokurssi A 1103705
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
ma 19.00-21.30
7.9.-30.11.2020, 39 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Merja Haapala | Syyslukukausi 78 € 
Opiskelemme omaa muotoilua ja koristelua. Sy-
vennämme taitojamme eri rakennustekniikoista. 
Lisäksi voi opiskella valumuotin valmistamista ja 
esineen valutekniikkaa sekä dreijausta. Reliefin ja 
keraamisten veistosten rakentaminen on mahdol-
lista. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. Mate-
riaalimaksu opettajalle käytön mukaan. Ota en-
simmäiselle kerralle 17-28 € savimaksua varten. 
Lasite- ja engobemaksu 30 € maksetaan opetta-
jalle kuukauden päästä kurssin alkamisesta. 

Keramiikan jatkokurssi B 1103706
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
to 16.20-18.50
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-22.4.2021, 39 t 
Leena Lind | Syyslukukausi 78 € 
Syvennämme taitojamme käsinrakennusteknii-
koista ja töiden koristelusta. Kehitämme omaa 
muotokieltä ja persoonallista ilmaisua. Mahdol-
lisuus dreijauksen, valumuotin valmistamisen ja 
valutekniikan opiskeluun. Polttomaksu sisältyy 
kurssimaksuun. Materiaalimaksu opettajalle la-
sitteista ja koristeluaineista 12 € kurssin alkaes-
sa. Opettajalta voi ostaa savea (n. 25 €). 
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voit ommella, neuloa tai virkata omien tarpeidesi 
mukaan. Kurssi sopii kaikille käsitöistä kiinnostu-
neille. Kurssi on maksuton, mutta materiaaleista 
peritään maksu käytön mukaan. 

Vaateompelun aamukurssi 1104024
Ahjola, Taito
to 9.45-13.00
10.9.-3.12.2020, 48 t | 14.1.-15.4.2021, 52 t 
Sanna Ponki | Syyslukukausi 79 € 
Tule ompelemaan uutta, korjaamaan tai muo-
distamaan vanhoja vaatteita tähän päivään 
sopiviksi. Sopii aloittelijalle tai perustiedot osaa-
valle. Valmistetaan vaatteita omien tarpeiden 
mukaan. Ei opetusta 15.10. 

Ommellaan yhdessä 
Linnainmaalla 1104025
Linnainmaan koulu
pe 17.30-20.45
11.9.-4.12.2020, 48 t | 15.1.-23.4.2021, 52 t 
Mia-Mari Luukkanen | Syyslukukausi 69 € 
Tule ompelemaan toiveidesi mukaisia tuotteita 
iloisessa seurassa. Kurssilla opetellaan erilaisten 
tuotteiden valmistusta, kaavojen käsittelyä ja 
muuttamista mittoja vastaaviksi sekä sovittamista 
ja sovitusmuutosten tekemistä. Ei opetusta 16.10. 

Mekkoateljee 1104028
Ahjola, Taito
pe 18.00-21.15
11.9.-11.12.2020, 32 t | 15.1.-23.4.2021, 32 t 
Sanna Ponki | Syyslukukausi 63 € 
Toteuta toiveittesi mukainen ihana istuva mekko! 
Kurssilla saat mittojesi mukaisen kaavan ja oh-
jauksen mekon valmistamiseen sopivaksi ja nä-
köiseksi. Malli-ideasi voi olla vaikkapa klassinen 
hihallinen kotelomekko, tyllihelmainen juhlamek-
ko tai aivan ennennäkemätön! Kokoontumiset 
11.9., 2.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11. 
ja 11.12.

Kansallispuku kuntoon 1104031
Ahjola, Taito
12.9.-28.11.2020, 40 t 
Helena Luoma | Kurssimaksu 72 € 
Tule päivittämään kansallispukusi. Voit täy-
dentää sitä uudella tai puuttuvalla osalla, esim. 
päähineellä tai korjata vanhaa pukua. Voit myös 
aloittaa uuden pukuprojektin. Kurssilla voi val-
mistaa kansallispuvun, muinaispuvun tai feresin. 
Pukujen valmistuksessa perehdytään kansanpu-
kuperinteeseen ja käytetään perinteisiä työtapo-
ja. Kokoontumiskerrat ovat la 12.9., su 27.9., su 
4.10., la-su 17.-18.10., la-su 7.-8.11. ja la 28.11. 
klo 10.00-14.15. 

Ompelulanit 1104033
Ahjola, Taito
la-su 11.00-16.00
12.-13.12.2020, 12 t 
Sanna Ponki | Kurssimaksu 41 € 
Tuntuuko, että ompeluaika loppuu yleensä juuri, 
kun olet päässyt vauhtiin? Viikonlopun aikana 
saat kaksi pitkää peräkkäistä ompelupäivää -ai-
kaa, rauhaa ja tilaa- ja voit jatkaa työtä suoraan 
seuraavana päivänä edellisen istunnon jäljiltä. 
Laneissa voit uudistaa ja korjata vanhaa, täyttää 
pukinkonttia lahjaompeluksilla ja ommella kivoja 
käyttövaatteita. Innostus ja ilo kasvavat saman-
henkisessä seurassa ja opettaja auttaa omannä-
köisten kaavojen muokkaamisessa, sovitusmuu-
toksissa ja haastavissa käänteissä. Voit käyttää 
opiston koneita tai tuoda omasi. 

TILKKUTYÖT 

Iloittelua tilkuilla 1104090
Ahjola, Taito
pe 10.00-13.15
11.9.-4.12.2020, 52 t | 15.1.-23.4.2021, 52 t 
Sari Haavisto | Syyslukukausi 80 € 
Ommellaan eri tekniikoita käyttäen töitä aina 
patalapuista ja kasseista tilkkupeittoihin. Ota 
mukaasi pestyjä vanhoja tai uusia puuvillakan-
kaita, sakset ja nuppineuloja sekä tilkkutyöväli-
neet, jos on. 

Tilkkutöitä Kaukajärvellä 1104091
Kaukajärven koulu
pe 16.00-19.15
11.9.-4.12.2020, 48 t | 15.1.-23.4.2021, 52 t 
Sari Haavisto | Syyslukukausi 74 € 
Samanlainen kuin Iloittelua tilkuilla. Ei opetusta 
16.10.

NEULONTA JA VIRKKAUS

Käsityöpaja 
neuloen ja virkaten 1104120
Ahjola, Taito
ma 10.00-13.15
7.9.-30.11.2020, 52 t | 11.1.-19.4.2021, 52 t 
Sari Haavisto | Syyslukukausi 80 € 
Neulotaan ja virkataan mieleisiä asusteita tai 
vaatteita, joihin voidaan yhdistää ommeltavia 
osia kankaasta, esim. hihat, kaulus jne. Opetel-
laan eri tekniikoita ja tulkitsemaan käsityölehtien 
ohjeita. Ota mukaasi lankoja, puikkoja ja kenties 
mieleisesi niihin yhdistettävä kangas. Kurssille 
voit tulla myös vauvan kanssa. 

Nurin, oikein 1104121
Ahjola, Taito
to 17.00-20.15
10.9.-3.12.2020, 52 t | 14.1.-22.4.2021, 52 t 
Sari Haavisto | Syyslukukausi 80 € 
Tule neulomaan vaikkapa unelmiesi neulepusero 
tai selätä hankala sukan kantapää! Opettelem-
me erilaisia neulomisen tekniikoita ja tulkitse-
maan käsityölehtien ohjeita. Ota mukaasi lanko-
ja, puikkoja ja käsityölehtiä. 

Helppoa virkkausta 1104130
Ahjola, Nurkkis
la 10.00-13.15
12.9.-21.11.2020, 20 t 
Tarja Kuuva | Syyslukukausi 45 € 
Virkataan tossuja, tumppuja, huiveja ja vaatteita 
sekä koruja ja koreja. Kurssilla saat uusia ideoita 
ja tekniikkaopetusta. Voit toteuttaa myös omia 
malleja ja toivoa virkkausaiheita. Sopii sekä vas-
ta-alkajille että aiemmin virkanneille. Kokoontu-
miset 12.9., 26.9., 17.10., 7.11. ja 21.11. 

NYPLÄYS 

Pitsinnypläys A 1104150
Ahjola, Taito
ma 17.00-20.15
7.9.-30.11.2020, 48 t | 11.1.-19.4.2021, 52 t 
Arja Virtanen | Syyslukukausi 74 € 
Kurssilla alkeista aloittavat nypläävät jatku-
valankaista pitsiä. Jatkaville ja alkeet osaaville 
Brüggen karkea kukkapitsi. Tarvittaessa nypläys-
tyynyä voi lainata opistolta. Ei opetusta 12.10.

Pitsinnypläys B 1104151
Ahjola, Taito
to 13.30-16.45
10.9.-3.12.2020, 48 t | 14.1.-22.4.2021, 52 t 
Arja Virtanen | Syyslukukausi 74 € 
Samanlainen kuin kurssi A. Ei opetusta 15.10. 

KÄDENTAITOJEN 
LYHYTKURSSEJA 
Kivaa betonista 1104160
Saukkola, verstas
ma, to 18.00-21.15
17.8.-3.9.2020, 24 t 
Anne Hakanen | Kussimaksu 56 € 
Kurssin aiheina mm. oman betonimuotin valmis-
tus, betoniesineen suunnittelu, betonin värjäämi-
nen ja betoniesineen valaminen. Kurssi soveltuu 
aloittelijoille ja jo pidempään harrastaneille. Ko-
koontumiset 17.8., 20.8., 24.8., 27.8., 31.8. ja 
3.9. klo 18.00-21.15. 

Tölkkirenkaat asusteiksi A 1104161
Ahjola, Taito
ti 10.00-13.15
8.9.-6.10.2020, 20 t 
Sari Haavisto | Kurssimaksu 50 € 
Tule tekemään juomatölkkien avausrenkaista virk-
kaamalla ja nauhoilla pujottelemalla koruja, vöitä 
ja laukkuja! Ota mukaasi astianpesuaineella pes-
tyjä renkaita, joista on pihdeillä poistettu renkaan 
tölkin kiinnityskieleke. Renkaita tarvitaan työstä 
riippuen 100-500 kpl ja niitä saa myös opetta-
jalta. Lisäksi tarvitset puuvilla- tai sekoitelankoja, 
virkkuukoukun n:o 2.5 tai 3, pihdit ja sakset. 

Tölkkirenkaat asusteiksi B 1104162
Kaukajärven koulu
ke 16.30-19.45
9.9.-7.10.2020, 20 t 
Sari Haavisto | Kurssimaksu 50 € 
Samanlainen kuin kurssi A.
 
Makramee-solmeilua 
Koskikotikeskuksessa 1104163
Koskikotikeskus
to 11.00-13.30
10.9.-1.10.2020, 12 t 
Tarja Kuuva | Kurssimaksu 49 € 
Kurssilla opettelemme tavallisimmat makra-
mee-solmut ja teemme pieniä koristeita kuten 
seinäamppelin, pöllön, tähtiä ja sulkia. Kurssi-
maksuun sisältyy perusmateriaalit, mutta jos si-
nulla on känkkyräkeppejä tai kauniita isoreikäisiä 
helmiä, voit hyödyntää niitä töissäsi.

Kasvipaperikurssi 1104164
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
pe 17.00-20.15, la 10.00-15.00
11.-12.9.2020, 10 t 
Paula Aikavuori | Kurssimaksu 31 € 
Kaikista kasveista on mahdollista valmistaa pa-
peria, mutta joistakin kasveista se voi olla melko 
työlästä. Raparperilla ja sienillä on helppo ope-
tella kasvipaperin salat. Ota mukaan tuoreita 
raparperinvarsia n.10-20 kpl, ja/tai myrkyttömiä 
sieniä, sanomalehtiä, vanha lakana ja pyyhe, ta-
loushanskat, kidesoodaa (voi ostaa opettajalta) 
ja sauvasekoitin, jos on. Voit ottaa mukaan myös 
muita kasveja (tuoreena tai kuivattuna) esim. 
nokkosta, kuunliljaa tai puiden lehtiä, joiden kä-
sittelyä voimme käydä läpi. Sopii vasta-alkajille 
tai jo aiemmin paperia valmistaneille. 

KANKAANKUDONTA 

PMK-TALON kudontatilaan käynti Peltokadun 
puolelta B-portaasta.

Kankaankudontaa illalla A 1104000
PMK-TALO
ma 17.30-20.45
7.9.-7.12.2020, 52 t | 11.1.-17.5.2021, 60 t 
Maria Gummerus-Aho | Syyslukukausi 90 €
Tule kutomaan huiveja, liinoja, pyyhkeitä, mat-
toja, verhoja, nauhoja - mitä sitten sovitaankin. 
Perinteistä tai modernia, hillittyä tai räväkkää, 
perusjuttuja tai haasteellista. Harjaannut kan-
kaan valmistuksen työvaiheisiin alusta alkaen, 
opit lukemaan työohjeita ja ymmärtämään kan-
kurin sanastoa. Osallistuminen vaatii itsenäistä 
työskentelyä myös kokoontumiskertojen lisäksi. 
Oppimista riittää niin vasta-alkajille kuin konka-
reillekin. Ei opetusta 12.10. 

Kankaankudontaa illalla B 1104001
PMK-TALO
to 17.30-20.45
10.9.-3.12.2020, 52 t | 14.1.-20.5.2021, 60 t 
Marjo-Riitta Kaminen-Kandelin 
Syyslukukausi 90 € 

Samanlainen kuin kurssi A.

Kankaankudontaa päivällä 1104002
PMK-TALO
pe 11.00-14.15
11.9.-11.12.2020, 52 t | 15.1.-21.5.2021, 60 t 
Maria Gummerus-Aho | Syyslukukausi 90 € 
Samanlainen kuin kurssi A. Ei opetusta 16.10. 

OMPELU 

Ompelukursseille tarvitset mukaan ompelutar-
vikkeet (sakset, nuppineulat, ompelulankaa, mit-
tanauhan), kaavapaperia ja muistiinpanovälineet 
sekä kankaan tai korjattavan vaatteen. Opetta-
jalta saat tarvittaessa ohjeita hankintoja varten 
ensimmäisellä kerralla.

Vaateompelua iltapäivällä 1104020
Ahjola, Taito
ma 13.15-16.30
7.9.-30.11.2020, 36 t | 18.1.-19.4.2021, 32 t 
Sanna Ponki | Syyslukukausi 68 € 
Kurssilla teet opettajan avustamana vaatteiden so-
vitusmuutokset, saat istuvia kaavoja ja ideoita sekä 
ohjausta ompelutekniikkaan. Kurssi sopii sinulle, 
joka ompelet mielelläsi kotona, mutta kaipaat myös 
ohjausta ja sovitusapua vaatteiden valmistamiseen 
istuviksi ja omannäköisiksi. Parittomilla viikoilla. 

Ompelua tiistaisin 1104021
Amurin koulu, tekstiililuokka
ti 17.00-20.15
8.9.-1.12.2020, 48 t | 12.1.-13.4.2021, 52 t 
Sari Haavisto | Syyslukukausi 74 € 
Ommellaan vaatteita sekä kaikkea pientä ja kivaa 
kotiin. Vaateompelussa muokataan valmiskaavo-
ja omille mitoille sopiviksi sekä opetellaan erilaisia 
ompelun rakenteita ja niksejä. Ei opetusta 13.10. 

Istuvia vaatteita 1104022
Ahjola, Taito
ti 17.00-20.15
8.9.-1.12.2020, 52 t | 12.1.-13.4.2021, 52 t 
Hannele Teurokoski | Syyslukukausi 80 € 
Valmistetaan istuvia vaatteita kuten vuorillinen 
jakkupuku, takki tai kotelopuku. Opetellaan 
muokkaamaan valmiskaavoja omille mitoille, 
yksityiskohtien ompelua, vuoritetun tuotteen 
työjärjestystä sekä sovittamista. Ompelun pe-
rustaidot hallitseville. 

Käsityöpaja 
maahanmuuttajille 1104023
Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 213
ke 13.30-15.00
16.9.-2.12.2020, 24 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Sari Haavisto
Tule tekemään erilaisia suomalaisia käsitöitä: 

Paperiposliinin lumo 
- keveyttä ja valon leikkiä 1103710
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
2.-25.10.2020, 23 t 
Leena Lind | Kurssimaksu 50 € 
Kurssilla tutustut paperiposliinin erityisiin omi-
naisuuksiin: mahdollisuuteen tehdä ohutseinäi-
siä ja siten hyvin keveitä töitä sekä elävöittää 
työn pintaa läpikuultavin yksityiskohdin ja ku-
vioin. Paperiposliinista toteutettaviksi sopivat 
esim. lyhdyt, pienehköt lampunvarjostimet, mo-
bilet tai tuulikellot. Osallistuminen ei edellytä ai-
kaisempaa kokemusta keramiikkatyöskentelystä. 
Tarvittavat materiaalit voit ostaa opettajalta (n. 
15-30 €). Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. 
Kokoontumiset pe 2.10. klo 18.00-19.30 sekä la 
10.10. ja 17.10. klo 10-15 sekä su 18.10. klo 10-
14.15 ja su 25.10. klo 11-14.15. 

POSLIININMAALAUS 

Posliininmaalausta 
aamupäivällä 1103801
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
to 9.30-12.45
10.9.-3.12.2020, 48 t | 14.1.-8.4.2021, 48 t 
Jaana Taiminen | Syyslukukausi 79 € 
Sopii sekä vasta-alkajille että pidempään poslii-
nia maalanneille. Vasta-alkajat tutustuvat pos-
liininmaalauksen mahdollisuuksiin ja jatkajat 
syventyvät itse valitsemaansa aiheeseen. Polt-
tomaksu sisältyy kurssimaksuun. Ei opetusta 
15.10.2020. 

Posliininmaalausta 
iltapäivällä 1103802
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
ma 15.00-17.30
7.9.-23.11.2020, 36 t | 11.1.-12.4.2021, 36 t 
Kirsti Böök | Syyslukukausi 68 € 
Posliininmaalausta aloittelijoille sekä pidempään 
harrastaneille. Vapaata sommittelua sekä omien 
toiveiden työstämistä käyttäen erilaisia teknii-
koita ja yhdistellen niitä. Polttomaksu sisältyy 
kurssimaksuun. 

Eläinaiheita posliinille 1103804
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
2.10.-15.11.2020, 28 t 
Kirsti Böök | Kurssimaksu 57 € 
Maalaa oman lemmikin kuva tai metsäneläin, 
voit valita myös oman aiheen. Opettajalla on pal-
jon malleja mukana. Mukaan posliininmaalaus-
välineet. Polttomaksu sisältyy kurssimaksuun. 
Kokoontumiset pe 2.10. klo 17.00-20.15 sekä 
la-su 3.-4.10. ja 14.-15.11. klo 10.00-15.00. 

K ÄDEN TAIDOT
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ruó ot ja lankaa, ota mukaan omat sakset, par-
sinneula, viivotin ja muovipurkkeja erimittaisia 
ruokopillejä varten. Kokoontumiset ma 7.12., ke 
9.12. ja 10.12. klo 17.00-20.45. 

ASKARTELU 

Lapsi ja aikuinen -kurssilla kurssimaksuun sisäl-
tyy aikuinen ja yksi lapsi. Ilmoittautuminen aikui-
sen nimellä, ilmoita myös lapsen henkilötiedot. 
Aikuisen osuuden kurssimaksusta voi maksaa 
työnantajan tarjoamilla maksuvälineillä, mutta 
lapsen osuus tulee maksaa rahalla.

Sormet savessa 
-lapsella ja aikuisella A 1104280

Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
pe 17.15-19.30
25.9.-13.11.2020, 9 t 
Leila Puolakka | Kurssimaksu 42 € 
Hauska savirakentelukurssi yhdessä työskentele-
välle lapselle ja aikuiselle. Mukavia hetkiä, yhdes-
sä oppimista ja oivaltamista saven parissa kerran 
kuussa. Materiaalimaksu 10 €. Kokoontumiset 
25.9., 16.10. ja 13.11.

Sormet savessa 
-lapsella ja aikuisella B 1104281

Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
la 11.15-13.45
26.9.-14.11.2020, 9 t 
Leila Puolakka | Kurssimaksu 42 € 
Samanlainen kuin kurssi A. Kokoontumiset 26.9., 
17.10. ja 14.11.

Askartelua lapselle ja aikuiselle
Hervannassa 1104284

Hervannan vapaa-aikakeskus, lk 202
ma 17.30-19.00
7.9.-5.10.2020, 10 t 
Marina Knuuttila | Kurssimaksu 45 € 
Tehdään muovailumassasta kauniita meren 
eläimiä ym., jotka myös maalataan. Huovute-
taan villasta kauniita sisustuskoristeita, ommel-
laan käsin heijastinkankaasta hahmoja, jotka 
koristellaan. Tehdään joulukoristeita muovi- ja 
styrox-palloille sekä koristellaan kaunis jouluinen 
kynttiläpurkki. Materiaaleja voi ostaa opettajal-
ta. Mukaan omat sakset. 

Kädentaitoja 
lapselle ja aikuiselle 1104285

Saukkola, lk 3
ti 16.30-18.00
8.9.-1.12.2020, 14 t | 19.1.-13.4.2021, 12 t 
Seija Saarinen | Syyslukukausi 60 € 
Kädentaitoja lapsi ja aikuinen-työparille. Kurs-
silla tehdään monipuolisia askarteluja, puu-, 
savi- ja helmitöitä sekä kankaanpainantaa. 
Materiaalimaksu 15 € opettajalle. Kurssi sopii 
5-12-vuotiaille. Mukaan sisäkengät, lyijykynä ja 
sakset. Parittomilla viikoilla. 

Joulupaja 
lapselle ja aikuiselle 1104286

Saukkola, lk 10
la 10.00-13.15
12.12.2020, 4 t 
Paula Aikavuori, Tarja Kuuva ja Seija Saarinen
Kurssimaksu 34 € 

Valmistetaan jouluisia koristeita eri materiaa-
leista kolmessa eri työpajassa yhdessä aikuisen 
kanssa. Kurssimaksuun sisältyy yksi aikuinen ja 

lapsi sekä materiaalit. Ota mukaan suojaessu tai 
muutoin askarteluun sopivat vaatteet, eväät ja 
jouluista mieltä. 

KIRJANSIDONTA

Kirjansidonta 1104370
Saukkola, lk 3
to 17.30-20.00
10.9.-3.12.2020, 36 t | 14.1.-22.4.2021, 39 t 
Terhi Hursti | Syyslukukausi 60 € 
Syksyn aloitamme sitomalla ristikkäissidok-
sen nahkapaperikansilla ja tälle teemme myös 
kotelon. Keväällä työstämme oikeaa nahkaa 
ja teemme nahkakantisen linkkipistosidoksen, 
jossa kannen koristelu koostuu nahan alla ja 
päällä olevista paloista. Myös omat projektit 
mahdollisia. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että 
pidemmälle ehtineille. Ota mukaan muistiinpa-
novälineet, metalliviivotin, askarteluveitsi, sak-
set, taittoluu, neula ja liimasivellin. Välineitä voit 
lainata myös opettajalta. Kustannukset muo-
dostuvat tekemiesi töiden mukaan, alk. 10 €. Ei 
opetusta 26.11. 

Kirjansidontaa 
kerran kuussa A 1104371
Saukkola, lk 3 
la 10.00-16.00
19.9.-21.11.2020, 21 t | 16.1.-10.4.2021, 28 t 
Terhi Hursti | Syyslukukausi 46 € 
Syksyn aloitamme portfoliokansion tekemisel-
lä, jonka väliin saat hyvin kurssimonisteet tal-
teen. Lisäksi teemme pehmeän paperikantisen 
sidoksen. Keväällä toteutamme kokonaisuuden, 
jossa helmikoristeinen kirja saa suojakseen 
kauniin rasian. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille 
että pidemmälle ehtineille. Ota mukaan samat 
perusvälineet kuin Kirjansidonta-kurssilla. Väli-
neet saat tarvittaessa lainaksi myös opettajalta. 
Kustannukset muodostuvat tekemiesi töiden 
mukaan, alk. 10 €. Kokoontumiset syksyllä 
19.9., 17.10. ja 21.11., keväällä 16.1., 13.2., 
13.3. ja 10.4. 

Kirjansidontaa
kerran kuussa B 1104372
Saukkola, lk 3
su 10.00-16.00
20.9.-22.11.2020, 21 t | 17.1.-11.4.2021, 28 t 
Terhi Hursti | Syyslukukausi 46 € 
Samanlainen kuin Kirjansidontaa kerran kuus-
sa A. Kokoontumiset syksyllä 20.9., 18.10. ja 
22.11., keväällä 17.1., 14.2., 14.3. ja 11.4. 

NUKKEKODIT 

Nukkekoti 1104430
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
ke 18.00-20.30
9.9.-2.12.2020, 36 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Milja Försti | Syyslukukausi 60 € 
Tule rakentamaan itsellesi nukkekoti. Opettajalta 
saat ostaa vanerisen runkopaketin, joka sisältää 
seinät, lattiat ja katot (paketin hinta n. 45-90 €). 
Saat itse suunnitella sisustukset: maalaatko vai 
tapetoitko, teetkö puu- vai kaakelilattiat? Haluat-
ko tehdä kummitus- tai Peppi Pitkätossu-talon? 
Voit myös halutessasi rakentaa room-bokseja, 
tuunata valmista taloa tai kasata jotain muuta 
hankkimaasi nukkekotia. Ei opetusta 14.10. 

Sisustetaan nukkekotia 1104431
Saukkola, lk 3 
ti 18.00-20.30
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Seija Saarinen | Syyslukukausi 63 € 
Kurssilla valmistetaan erilaisilla tekniikoilla tava-
roita nukkekotiin. Valmistamme kurssilla pirtti-
kalustosta jakkaraan, kirjoituspöydästä pianoon, 
sivusta vedettävän sohvan patjoineen sekä erilai-
sia pelejä ja leluja. Opettaja kerää tarvikemaksun 
n. 20 €/lukukausi. 

KORUJA 
ERI MATERIAALEISTA 
Viikinkiketjukurssi A 1104480
Ahjola, Korupaja
ti 17.30-20.45
8.9.-20.10.2020, 24 t 
Maria Gummerus-Aho | Kurssimaksu 51 € 
Langasta lenkeiksi, lenkeistä ketjuksi. Ketjumal-
leja on kymmenittäin erilaisia - rautakautisista 
viimeviikkoisiin. Messinki on edullinen materiaali 
harjoitteluvaiheessa, hopea maksaa n. 25 €/ran-
neketju. Voit myös leikitellä värillisillä metallilan-
goilla tai yhdistelemällä helmiä ketjuihisi. Työvä-
lineiksi tarvitset kahdet sileäleukaiset lattapihdit. 
Lankaa ja pihtejä lunastettavissa opettajalta, 
muut työvälineet käytettävissä kurssipaikalla. 

Viikinkiketjukurssi B 1104481
Ahjola, Korupaja
ti 17.30-20.45
27.10.-1.12.2020, 24 t 
Maria Gummerus-Aho | Kurssimaksu 51 € 
Samanlainen kuin kurssi A. 

Hopean hohtoa A 1104482
Ahjola, Korupaja
11.-13.9.2020, 15 t 
Sanna Kulmala | Kurssimaksu 47 € 
Tule tekemään oma unelmakorusi hopeasta! 
Kurssilla opit kultasepäntöiden perustekniikoi-
ta kuten hopean sahausta, viilausta, juotoksia 
sekä hopean kiillotusta. Kurssi soveltuu hyvin 
aloittelijoille ja myös jo hopeatöitä tehneille. Voit 
suunnitella oman korusi ja saat apua sen toteut-
tamiseen. Voit valmistaa levytekniikalla sormuk-
sia, riipuksia jne. Voit tehdä koruja vanhoista 
lusikoista tai tehdä kivi-istutuksia sormuksiin tai 
riipuksiin. Löytyy myös valmiita malleja ja ide-
oita. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. Kurs-
sin hintaan sisältyy sahanterät, juotteet, kaasu, 
patina ym. Ota mukaan luonnoslehtiö ja kynä. 
Kokoontumiset pe 11.9. klo 17.30-20.45, la 12.9. 
klo 10.00-15.00 ja su 13.9. klo 10.00-14.15. 

Hopean hohtoa B 1104483
Ahjola, Korupaja
18.-20.9.2020, 15 t 
Sanna Kulmala | Kurssimaksu 47 € 
Samanlainen kuin kurssi A. Kokoontumiset pe 
18.9. klo 17.30-20.45, la 19.9. klo 10.00-15.00 
ja su 20.9. klo 10.00-14.15. 

Hopean hohtoa C 1104484
Ahjola, Korupaja
2.-4.10.2020, 15 t 
Sanna Kulmala | Kurssimaksu 47 € 
Samanlainen kuin kurssi A. Kokoontumiset pe 
2.10. klo 17.30-20.45, la 3.10. klo 10.00-15.00 
ja su 4.10. klo 10.00-14.15. 

Gelliprinttaus 1104166
Saukkola, taideluokka
la 11.00-16.00
12.9.-28.11.2020, 24 t 
Nena Tirkkonen | Kurssimaksu 49 € 
Gelliprinttaus on paperin kuviointitekniikka, lä-
hisukua monotypialle. Saat nopeasti ja helposti 
aikaan näyttävää jälkeä. Tuloksia voit käyttää 
erilaisissa paperitöissä: kortit, kalenterit, skräp-
päys, kollaasit, art journaling, mixed media, kir-
jansidonta jne. Katso esittely: https://youtu.be/
hZUyExIqMAw Materiaalien (Gel Press-levy, li-
notela 100 mm ja akryylivärit) tilausohjeet lähe-
tetään opiskelijoille s-postitse ennen kurssin al-
kua. Kokoontumiset 12.9.,10.10., 7.11. ja 28.11. 
klo 11.00-16.00. 

Hattukurssi 1104167
Ahjola, Taito
19.9.-14.11.2020, 28 t 
Johanna Väkeväinen | Kurssimaksu 56 € 
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan yksilöl-
linen hattu täydentämään asukokonaisuutta. 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin hattujen materiaa-
leihin ja opitaan modistamisen tekniikka, opitaan 
muotoilua ja hyödyntämään hattutukkeja omas-
sa työskentelyssä. Osallistumiseen ei vaadita 
erityisiä taitoja, kiinnostus käsillä tekemiseen ja 
halu oppia riittää. Materiaalit ja tarvikkeet han-
kitaan kurssin alussa tukusta yhteistilauksena. 
Jos sinulla on valmiina materiaaleja ja tarvikkeita 
voit hyödyntää myös niitä. Ota 1. kerralle muis-
tiinpanovälineet mukaan. Kokoontumiset la-su 
19.-20.9., 3.10., 11.10., 24.10., 1.11. ja 14.11. 
klo 10.00-13.15. 

Kauniit kehyskukkarot 1104168
Ahjola, Taito
pe 17.00-21.15, la 10.00-15.00
25.-26.9.2020, 11 t 
Tiina Karttunen | Kurssimaksu 37 € 
Kaavoitetaan ja ommellaan kehyskukkaroita ja 
laukkuja, joiden suuhun kiinnitetään metallinen 
nipsukehys. Omista kankaista saat sellaisen 
pussukan kuin haluat ja myös kukkaron koon ja 
mallin voit suunnitella itse. Osallistujille lähete-
tään ennen kurssin alkua tarkempi tarvikelista 
sähköpostitse. Opettajalta voi ostaa kehyksiä ja 
tekstiililiimaa. 

Makramee-solmeilua 1104169
Tampereen lyseon lukio, lk 505
to 17.30-20.45
8.10.-5.11.2020, 16 t 
Tarja Kuuva | Kurssimaksu 43 € 
Kurssilla opetellaan tekemään makramee-sol-
muja, joita yhdistelemällä saadaan pintaa tai 
nyörejä. Solmeilemalla voi tehdä seinävaatteita, 
verhoja, amppeleita, kasseja tai koruja. Esim. 
ystävännauhat ja Paracord-rannekkeet on val-
mistettu makramee-solmuin. Ota mukaan sol-
meiluun sopivia lankoja, naruja tai nyörejä. Ko-
risteena voi käyttää isoreikäisiä helmiä. Kurssi 
soveltuu sekä vasta-alkajille että tekniikkaan 
aiemmin tutustuneille. Ei opetusta 15.10. 

Farkkujen uusi elämä 1104170
Ahjola, Taito
12.-16.10.2020, 12 t 
Sari Haavisto | Kurssimaksu 41 € 
Ommellaan vanhoista farkuista kaikkea kivaa ja 
tarpeellista: pussukoita, kasseja, töppösiä, ruk-
kasia, esiliinoja, tyynyjä yms. Ota mukaasi van-
hoja farkkuja, nappeja, nauhoja, pitsejä, nahkaa 
ja muuta somistukseen sopivaa. Materiaaleja 

saatavissa jonkin verran myös opettajalta. Ko-
koontumiset ma 12.10. ja pe 16.10. klo 14.00-
16.30 ja ti 13.10. klo 10.00-15.00. 

Kukkakimppu 
kauden leikkokukista 1104171
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
ti 16.30-19.30
13.10.2020, 4 t 
Virpi Miljar | Kurssimaksu 40 € 
Opimme leikkokukkien ja leikkovihreiden käsit-
telyä sekä kukkasidonnan perusteita kimpun 
muodossa ja harjoittelemme spiraaliin sitomis-
ta. Valmistamme kukkakimpun kauden leikko-
kukista kotiin vietäväksi. Kurssille et tarvitse 
aikaisempaa kokemusta kukkasidonnasta. Ota 
mukaan terävät sakset ja veitsi sekä esiliina mi-
käli sellaiset kotoa löytyy. Opettajalta saa myös 
työvälineitä tarvittaessa lainaksi. Ota mukaan 
pakkausmateriaalia kimpun kotiin kuljettami-
seksi. Opettaja tuo tarvittavat materiaalit ja ne 
sisältyvät kurssimaksuun. 

Kahvipussista moneksi A 1104172
Ahjola, Taito
ti 10.00-13.15
20.10.-1.12.2020, 28 t 
Sari Haavisto | Kurssimaksu 56 € 
Kurssilla valmistetaan kahvipusseista eri tavoin 
punomalla kasseja, koreja, pannunalusia, tablet-
teja ym. Ota mukaasi pestyjä kahvipusseja väh. 
20 kpl (avaa pohjasauma), sakset, maalarinteip-
piä ja pyykkipoikia. Kahvipusseja saa myös opet-
tajalta. 

Kahvipussista moneksi B 1104173
Kaukajärven koulu
ke 16.30-19.45
21.10.-2.12.2020, 28 t 
Sari Haavisto | Kurssimaksu 56 € 
Kurssilla valmistetaan kahvipusseista eri tavoin 
punomalla kasseja, koreja, pannunalusia, tablet-
teja ym. Ota mukaasi pestyjä kahvipusseja väh. 
20 kpl (avaa pohjasauma), sakset, maalarinteip-
piä ja pyykkipoikia. Kahvipusseja saa myös opet-
tajalta. 

Nallekurssi 1104174
Saukkola, lk 10
23.-31.10.2020, 18 t 
Jaana Pirttijoki | Kurssimaksu 44 € 
Kurssilla syntyy nallekarhu perinteisin mene-
telmin: käytetään mohairkarvakangasta ja om-
mellaan käsin. Nallen jäsenet ja pää liikkuvat 
perinteisten nivelten avulla ja silmät ovat lasiset. 
Täytteenä käytetään puulastuvillaa, lampaan 
villaa tai mohairia. Voit valita useammasta mal-
lista. Ota mukaan muistiinpanovälineet, silmä- ja 
nuppineuloja sekä teräväkärkiset sakset. Tarvik-
keita ostettavissa opettajalta, materiaalimaksu 
mallista riippuen 20-35 €. Kokoontumiset pe 
23.10. klo 18.00-21.15, la 24.10. (lk 3) ja 31.10. 
klo 10.00-16.00. 

Sylikangaspuut – kudo kahdella 
pirralla -tekniikkakurssi 1104175
Ahjola, Taito
su 10.00-16.45
25.10.2020, 8 t 
Niina Hiltunen | Kurssimaksu 30 € 
Onko sinulla omat nauhapirtakangaspuut? Laa-
jenna osaamistasi ja sylikangaspuittesi käyttö-
mahdollisuuksia! Kurssilla opit neljä eri käyt-
tötapaa kahdella pirralla kutomiseeen: loimen 
tiheyden tuplaus, tasoksi levitettävä, ontelo-

tekstiili ja toimikas. Saat myös rautaisannoksen 
perustietoutta ja soveltamiskohteita oppimallesi. 
Kurssilla tarvitset kudonnan perustaitoja, omat 
puut + kaksi saman numeron pirtaa + jonkin 
verran lankaa. Opettaja voi vuokrata välineet 5 
osallistujalle ilmoittautumisjärjestyksessä (15 €/
hlö, maksu opettajalle). Ilmoita ilmoittautuessasi 
tarvitsetko vuokravälineet.

Sashiko- ja boro-kirjonta 1104176
Tampereen lyseon lukio, lk 505
to 17.30-20.00
12.11.-3.12.2020, 12 t 
Tarja Kuuva | Kurssimaksu 37 € 
Kurssilla tutustutaan japanilaiseen kankaan ku-
viointiin ja koristeparsintaan. Perinteisesti kuviot 
on kirjottu etupistoilla vaalealla langalla siniselle 
kankaalle. Kuviot ovat usein geometrisia, mutta 
myös muita, erityisesti luontoaiheita on käytetty 
paljon. Kirjonnalla voi myös vahvistaa vaatetta 
tai korjata rikkoutunut kohta esim. farkunpolvet. 

Saippuakurssi 1104177
Saukkola, Keramiikkaluokka, lk 6
20.11.-5.12.2020, 15 t 
Tarja Kuuva | Kurssimaksu 42 € 
Kurssilla opit valmistamaan ihoystävällistä, 
kasvipohjaista palasaippuaa kylmämenetelmäl-
lä. Voit tehdä hellävaraista, kuorivaa, miedosti 
tuoksuvaa tai tuoksutonta saippuaa. Opit myös 
tekemään omia reseptejä. Ota mukaan 1l oliivi-
öljyä, vatkauskulho, nuolija, sauvasekoitin, kapea 
ja korkea hillopurkki, keittiövaaka ja maitotölkki. 
Tarvitset myös jätesäkin, suojalasit ja -käsineet 
sekä rullan talouspaperia. Opettajalta voi ostaa 
lipeää. Kurssi ei sovi lapsille tai raskaana olevil-
le valmistustekniikan vuoksi. Kokoontumiset pe 
20.11. klo 17.00-20.15, la 28.11. klo 10.00-15.00 
ja la 5.12. klo 10.00-14.15. 

Jouluinen havukranssi 1104182
Saukkola, verstas
su 10.00-14.15
29.11.2020, 5 t 
Paula Aikavuori | Kurssimaksu 23 € 
Valmistamme havuista joulukransseja. Varaa 
mukaan havunoksia, maalarinteippiä, suoja-
hanskat, oksasakset, kulkusia, koristenauhoja 
tms. koristeita. Opettajalta voi ostaa rautalankaa 
(n. 2mm ja 1mm), paikalta löytyy myös havuja, 
jos niitä on vaikea hankkia. 

Huovuta joulukranssi 1104183
Ahjola, Taito
ke, pe 17.30-20.45
2.-4.12.2020, 8 t 
Tarja Kuuva | Kurssimaksu 28 € 
Tule huovuttamaan jouluksi ovikranssi, johon 
huovutetaan kukkia tai tonttuja. Opettelemme 
huovuttamaan tulppaaneja, joulutähtiä, helmilil-
joja tai tonttuja, jotka kiinnitetään villalla päällys-
tettyyn metalli- tai styroxrenkaaseen. Tarvitset 
tukirenkaan ja erivärisiä villoja. Opettajalta on 
mahdollista ostaa punaista ja vihreää villaa. 

Himmelitähtiä järviruo´osta    1104184
Ahjola, Taito
7.-10.12.2020, 12 t 
Tarja Kuuva | Kurssimaksu 40 € 
Kurssilla valmistetaan himmelitekniikalla tähtiä 
ja pikkuhimmeleitä. Järviruoko on kestäväm-
pää käsitellä kuin olki. Siitä saa kauniita koris-
teita, jotka sopivat myös ulkokäyttöön. Pitkästä 
ruó osta saa ohuita ja paksuja pillejä, siroja tai 
rouheita joulukoristeita. Kurssimaksu sisältää 
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Aikuinen ja lapsi -kurssit on tarkoitettu yhdes-
sä työskentelevälle aikuiselle ja lapselle. Kurssi-
maksuun sisältyy aikuinen ja yksi lapsi. Ilmoittau-
tuminen aikuisen nimellä, ilmoita myös lapsen 
henkilötiedot. Aikuisen osuuden kurssimaksusta 
voi maksaa työnantajan tarjoamilla maksuväli-
neillä, mutta lapsen osuus tulee maksaa rahalla.

Puutyöpaja kerran kuussa 
aikuiselleja lapselle 
Saukkolassa 1104770

Saukkola, verstas
la 14.15-17.45
26.9.-14.11.2020, 12 t 
Leila Puolakka | Kurssimaksu 57 € 
Tarkoitettu yhdessä työskentelevälle aikuiselle ja 
kouluikäiselle lapselle. Teemme leluja, lahjoja ja 
käyttöesineitä puusta. Samalla opimme käyttä-
mään työkaluja ja -välineitä. Tule kokeilemaan, 
mitä kaikkea puusta saat aikaan! Mukaan pape-
ria, lyijykynä, mitta ja kuivaa puuta, jos on. Tar-
vikemaksu 10 €. Kokoontumiset 26.9., 17.10. ja 
14.11. 

Puutöitä aikuiselle 
ja lapselle Tesomalla 1104771

Tesoman koulu
ma 17.00-18.30
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Petteri Tolonen | Syyslukukausi 75 € 
Tarkoitettu yhdessä työskentelevälle aikuiselle ja 
lapselle. Työstämme uutta ja korjaamme vanhaa 
kotiin. Opetellaan käsityökalujen ja puuntyöstö-
koneiden turvallinen käyttö. Ei opetusta 12.10.

Puutyöpaja aikuiselle 
ja lapselle Vuoreksessa 1104772

Vuoreksen koulu
to 17.15-19.30
10.9.-3.12.2020, 21 t | 14.1.-8.4.2021, 21 t 
Tarja Jaloniemi | Syyslukukausi 70 € 
Tarkoitettu yhdessä työskentelevälle aikuiselle 
ja kouluikäiselle lapselle. Teemme pieniä käyt-
töesineitä puusta. Samalla opimme käyttämään 
työkaluja ja -välineitä. 1. kerralla suunnitellaan 
syksyn työt ja opettajalta saa ohjeet materiaa-
lien hankintaan. Parittomilla viikoilla syksyllä ja 
parillisilla viikoilla keväällä. 

Puutöitä Vuoreksessa 1104774
Vuoreksen koulu
ma 17.30-20.00
7.9.-30.11.2020, 39 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Tarja Jaloniemi | Syyslukukausi 65 € 
Valmistamme käyttöesineitä kunkin omiin tar-
peisiin. Säilytystilan puutteen vuoksi työt ja tar-
vikkeet kuljetetaan mukana. 

Puutöitä Tesomalla 1104776
Tesoman koulu
ma 18.30-21.00
7.9.-30.11.2020, 36 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Petteri Tolonen | Syyslukukausi 60 € 
Valmistetaan kodin käyttöesineitä ja opetellaan 
puuntyöstökoneiden turvallinen käyttö. Tarkoi-
tettu vasta-alkajille ja aiemmin puutöitä harras-
taneille. Ei opetusta 12.10. 

Puutyökurssi naisille 1104777
Saukkola, verstas
ti 17.30-20.45
29.9.-1.12.2020, 40 t | 12.1.-13.4.2021, 52 t 
Leila Puolakka | Syyslukukausi 66 € 
Valmistamme käyttö- ja koriste-esineitä omien 
tarpeiden ja ideoiden pohjalta. Aiempaa koke-

musta puutöistä ei tarvita. Kurssilla painottuu 
käsityökaluilla tekeminen. Mukaan paperia, lyijy-
kynä, rullamitta ja kuivaa puuta, jos on. Saukkolan 
verstaalla voit säilyttää yhden työn kerrallaan. 

Puutöitä Kaukajärvellä A 1104778
Kaukajärven koulu
ti 18.00-20.30
8.9.-1.12.2020, 36 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Tarja Jaloniemi | Syyslukukausi 60 € 
Valmistamme käyttöesineitä kunkin omiin tar-
peisiin. Säilytystilan puutteen vuoksi työt ja tar-
vikkeet kuljetetaan mukana. Ei opetusta 13.10. 

Puutöitä Kaukajärvellä B 1104779
Kaukajärven koulu
ke 18.00-20.30
9.9.-2.12.2020, 36 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Tarja Jaloniemi | Syyslukukausi 60 € 
Samanlainen kuin kurssi A. Ei opetusta 14.10. 

Puutöitä Epilässä 1104780
Kaarilan koulu
ke 18.00-21.15
30.9.-2.12.2020, 40 t | 13.1.-14.4.2021, 52 t 
Leila Puolakka | Syyslukukausi 64 € 
Tule valmistamaan esineitä puusta ja samalla 
oppimaan ja kertaamaan puuntyöstökoneiden 
ja käsityövälineiden työturvallinen käyttö. Voit 
suunnitella itse tai tehdä mallista muunnellen. 
Mukaan paperia, lyijykynä, rullamitta ja kuivaa 
puuta, jos on. Kaikkien koneiden yhtäaikainen 
käyttö mahdollista. Aiempaa kokemusta puu-
töistä ei tarvita. Voit säilyttää koululla yhden 
työn kerrallaan. 

Puutöitä Epilässä 
kerran kuussa 1104781
Kaarilan koulu
su 11.15-16.15
27.9.-13.12.2020, 24 t 
Leila Puolakka | Syyslukukausi 49 € 
Voit tehdä jokaisella kerralla yhden pienemmän 
työn tai lukukauden aikana isomman projektin. 
Voit myös kunnostaa ja entistää esineitä. Kaik-
kien koneiden yhtäaikainen käyttö mahdollista. 
Tarkoitettu sekä puutyökokemusta omaaville 
että vasta-alkajille. Mukaan kynän, paperin ja 
rullamitan lisäksi suunnitelma ja materiaalit, 
keskeneräinen työ tai kunnostettava kaluste. Ko-
koonnumme su 27.9., 18.10., 15.11. ja 13.12. klo 
11.15-16.15. 

Puuveistoksia 1104784
PMK-TALO
ma 18.00-21.15
7.9.-30.11.2020, 28 t | 18.1.-12.4.2021, 24 t 
Tero Lounas | Syyslukukausi 59 € 
Veistetään puusta pienoisveistoksia ja reliefejä. 
Opitaan veisto- ja teroitustekniikka sekä puun 
patinointi. Mukaan oma puukko ja puuta. Parit-
tomilla viikoilla. 

ENTISÖINTI 

Elämää vanhassa talossa 1104800
Ahjola, Nurkkis
ma 18.15-20.45
28.9.-30.11.2020, 30 t 
Ritva Ruponen | Kurssimaksu 52 € 
Sopii vanhan talon hankkimista suunnitteleville 
tai remontoiville. Mitä pitää huomioida ja tarkis-
taa taloa ostettaessa? Miten kartoittaa kunto ja 

tehdä korjaussuunnitelma? Mistä löytyy tietoa, 
materiaaleja ja tekijöitä? Miten vanhassa talossa 
asutaan? Tietoa rakennuskulttuurista, alan kirjal-
lisuudesta, hyvistä käyntikohteista, korjausavus-
tusten hakemisesta ja rakennuksen suojelusta.
PMK-TALON entisöintitilaan käynti Peltokadun 
puolelta B-portaasta. Painavat/isot esineet voi 
tuoda lastaussillan kautta.
 
Ikkunoiden ja ovien 
kunnostus 1104808
PMK-TALO
ke 15.00-18.15
9.9.-2.12.2020, 52 t | 13.1.-14.4.2021, 52 t 
Sirpa Salminen | Syyslukukausi 82 € 
Kunnosta vanhat ikkunat tai ovet! Opitaan 
maalinpoisto, ikkunaruutujen vaihto ja uudel-
leenmaalaus. Kurssipaikalla voi säilyttää yhtä 
ikkunaa tai ovea kerrallaan, ota mukaan 1. 
kerralle, jolloin saat myös tiedot hankittavista 
materiaaleista.
 
Entisöintiä ja puutöitä 1104810
PMK-TALO
su 14.00-18.15
6.9.-29.11.2020, 30 t 
Reijo Huhtamäki | Kurssimaksu 60 € 
Kurssilla voidaan kunnostaa rikkinäisiä huoneka-
luja (tehdä esim. puuttuva osa), korjata liimauk-
sia tai tehdä pienimuotoisia puutöitä. Ota työ tai 
tarvepuut mukaan 1. kerralla. Puutavaran tulee 
olla puhdasta ja kuivaa eli säilytetty lämpimässä 
sisätilassa. Käytettävissä olevat koneet asetta-
vat jonkin verran rajoituksia. Voit laittaa opetta-
jalle sähköpostia (reijohuh@gmail.com) ja kysyä 
kurssista tarkemmin. Kokoontumiset  6.9., 20.9., 
4.10., 25.10., 15.11. ja 29.11.

Kursseilla 1104811-1104816 
korjataan ja pintakäsitellään vanhoja huoneka-
luja perinteisin tavoin. Varastotila on rajallinen, 
joten isot työt tuodaan sopimuksen mukaan. 
Mukaan sikli, puukko sekä työ. Painavat/isot esi-
neet voi tuoda lastaussillan kautta.

Entisöinnin aamukurssi 1104811
PMK-TALO
ma 9.00-11.30
7.9.-30.11.2020, 39 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Sirkka Haavisto | Syyslukukausi 71 € 

Entisöinnin päiväverstas A 1104812
PMK-TALO
ma 12.00-14.30
7.9.-30.11.2020, 39 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Sirkka Haavisto | Syyslukukausi 71 € 

Entisöinti A 1104813
PMK-TALO
ti 16.00-18.30
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Sirkka Haavisto | Syyslukukausi 71 € 

Entisöinti B 1104814
PMK-TALO
ti 18.30-21.00
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Sirkka Haavisto | Syyslukukausi 71 € 

Entisöinnin päiväverstas B 1104815
PMK-TALO
to 12.30-15.00
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-15.4.2021, 39 t 
Sirkka Haavisto | Syyslukukausi 71 € 

Hopean hohtoa D 1104485
Ahjola, Korupaja
16.-18.10.2020, 15 t 
Sanna Kulmala | Kurssimaksu 47 € 
Samanlainen kuin kurssi A. Kokoontumiset pe 
16.10. klo 17.30-20.45, la 17.10. klo 10.00-
15.00 ja su 18.10. klo 10.00-14.15. 

Hopean hohtoa E 1104486
Ahjola, Korupaja
6.-8.11.2020, 15 t 
Sanna Kulmala | Kurssimaksu 47 € 
Samanlainen kuin kurssi A. Kokoontumiset pe 
6.11. klo 17.30-20.45, la 7.11. klo 10.00-15.00 
ja su 8.11. klo 10.00-14.15. 

Hopean hohtoa F 1104487
Ahjola, Korupaja
27.-29.11.2020, 15 t 
Sanna Kulmala | Kurssimaksu 47 € 
Samanlainen kuin kurssi A. Kokoontumiset pe 
27.11. klo 17.30-20.45, la 28.11. klo 10.00-
15.00 ja su 29.11. klo 10.00-14.15. 

Hurmaavat helmityöt 1104490
Juhannuskylän koulu, lk 13
to 17.30-20.00
10.9.-3.12.2020, 36 t | 14.1.-22.4.2021, 39 t 
Tiina Karttunen | Syyslukukausi 63 € 
Helmeillään kurssilaisten toiveiden mukaan 
koruja ja koristeita, jotka sopivat itselle tai lah-
jaksi. Opit helmitöiden perusteet ja monenlaisia 
niksejä, voit suunnitella omaan tyyliisi sopivia 
koruja. Ota mukaasi materiaaleja ja korupihte-
jä, jos sinulla on. Opettajalta voit lunastaa ma-
teriaaleja ja lainata työkaluja. Kurssi sopii sekä 
aloittelijoille että aiemmin helmitöitä tehneille. 
Ei opetusta 15.10. 

Lasin lumoa 1104491
Saukkola, Lasityöluokka, lk 2
9.-11.10.2020, 15 t 
Sanna Kulmala | Kurssimaksu 47 €
Tule tekemään värikkäitä ja kimaltavia lasikoru-
ja. Opit leikkaamaan, hiomaan, kaivertamaan ja 
poraamaan lasia. Kurssi sopii aloittelijoille, mutta 
myös kokeneemmille koruntekijöille. Koruihin po-
rataan reikiä riipuslenkeille tai liimataan valmiita 
lenkkejä. Näitä "lasikiviä” voit myös jatkojalostaa 
istuttamalla niitä hopeaan Hopean hohtoa-kurs-
seilla. Kurssilla käytetään Bullseyen sulatuslaseja 
ja dichroic korulaseja. Uunin polttomaksut si-
sältyvät kurssimaksuun. Uunipaperi maksetaan 
opettajalle n.3 e/oppilas/polttokerta. Materiaa-
leja voi ostaa taidelasiliikkeistä tai opettajalta (n. 
20-100 €). Kokoontumiset pe 4.10. klo 17.30-
20.45, la 5.10. klo 10.00-15.00 ja su 6.10. klo 
10.00-14.15. 

Koruja puusta 
ja vähän muustakin 1104492
Ahjola, Korupaja
ma 17.15-20.30
19.10.-30.11.2020, 16 t 
Leila Puolakka | Kurssimaksu 43 € 
Tehdään koruja puusta ja vähän muusta - kokeil-
len myös eri materiaalien yhdistelyä. Sahaaminen, 
veistäminen ja pintakäsittely valmiiksi koruksi tule-
vat tutuksi, samoin kuin korunteon perustekniikat 
ja työkalut. Opit löytämään ideoita koruiksi, nä-
kemään puumateriaalin mahdollisuuksia ja otta-
maan herkullisesti esiin esim. eri puulajien kauniit 
syyrakenteet ja erilaiset kuvioinnit. Puukorukurssi 
on myös hyvä johdanto puun työstöominaisuuk-
siin. Materiaalimaksu 15 €. Opettajalta voi ostaa 

myös korutarvikkeita. Mukaan puukko, jos on. Ko-
koontumiset 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11. 

MOSAIIKKITYÖT 

Mosaiikkia 1104550
Saukkola, verstas
ma 18.00-21.15
14.9.-23.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 28 t 
Anne Hakanen | Syyslukukausi 54 € 
Kurssilla tutustutaan perustekniikoihin, työvä-
lineisiin ja tarvikkeisiin. Opitaan mosaiikkityön 
suunnittelua ja valmistetaan esim. ruukku, tar-
jotin, peilinkehykset tai pieni pöytälevy. Suun-
nittelun lähtökohtana voit käyttää esim. valo-
kuvaa. Materiaalina käytetään lasimosaiikkia, 
keramiikkapuristetta, posliiniastioiden- ja kaa-
kelinpaloja tms. Voit opetella tekemään myös 
pieniä betonitöitä, joita koristelemme mosaii-
killa. Ota mukaasi suojalasit, mosaiikkipihdit, 
lasia/posliininpalasia tms., suunnitteluvälineet 
sekä esine, johon mosaiikin haluat tehdä. Paril-
lisilla viikoilla. 

Mosaiikkia kerran kuussa 1104552
Saukkola, verstas
6.9.-29.11.2020, 25 t 
Anne Hakanen | Syyslukukausi 53 € 
Samanlainen kuin Mosaiikkia-kurssi. Kokoontu-
miset su 6.9., 4.10. ja 1.11. sekä la-su 28.-29.11. 
klo 10.00-14.15. 

SOITINTEN RAKENNUS 
JA HUOLTO 

PMK-TALON entisöintitilaan käynti Peltokadun 
puolelta B-portaasta.

Sähkökitaran 
rakentaminen A 1104690
PMK-TALO
ke 18.30-21.45
9.9.-2.12.2020, 52 t | 13.1.-14.4.2021, 52 t 
Harri Mäkinen | Syyslukukausi 97 € 
Tällä kurssilla valmistamme Fender-tyylisen säh-
kökitaran/sähköbasson samoin työmenetelmin 
kuin ammattilainenkin sen tekee. Mallivaihtoeh-
dot ovat: Telecaster, Stratocaster, Jazz Bass tai 
Precision Bass. 18 vuotta täyttäneille. Materiaa-
likustannukset n. 350-500 €. Osa materiaaleista 
on mahdollista ostaa opettajalta. Pintakäsittely-
kurssit pidetään erikseen, koska liuotinpohjaisia 
lakkoja ei voi käyttää ko. opetustilassa. 

Sähkökitaran 
rakentaminen B 1104691
PMK-TALO
la 10.15-17.00
5.9.-5.12.2020, 48 t 
Petri Jaakkonen | Syyslukukausi 94 € 
Samanlainen kuin kurssi A. Kokoontumiset la 
5.9., 26.9., 10.10., 31.10., 21.11. ja 5.12. 

2-rivisen harmonikan 
rakennuskurssi 1104692
PMK-TALO
ma 17.30-20.45
14.9.-7.12.2020, 28 t | 11.1.-26.4.2021, 32 t 
Tero Lahti | Syyslukukausi 61 € 
Rakennetaan 2-rivinen G/C vireinen diatoni-

nen harmonikka. Rakentamisessa käytetään 
apuna valmiita mallineita, jolloin kaikki kurssilla 
rakennetut harmonikat ovat samankokoisia ul-
komitoiltaan. Pystymme hyödyntämän sarjatuo-
tannon etuja. Rungon koristelu, maski ja muut 
osat ovat oppilaiden vapaasti muunneltavissa. 
Yhteistilauksena Italian harmonikkatehtailta ti-
lataan kielisarjat ja palkeet. Palkeiden värityksen 
ja koristelun voi tilata sellaisena kuin haluaa. Ti-
laukset hoitaa opettaja. Pintakäsittelyt tehdään 
joko öljyämällä, vahaamalla tai lakkaamalla. 
Perinteisiä nitroselluloosalakkoja ei voi käyttää 
opetustiloissa. Perustaidot puuntyöstöstä ovat 
avuksi, mutta ilman niitäkin pärjää. Materiaa-
likulut koostuvat rungon materiaaleista, mutta 
isoimman osan muodostaa kielisarjat ja palkeet. 
Hinta arviolta n. 300-500 €. Maksu jakaantuu 
useaan osaan, kun tilaukset tehdään eri yrityk-
sistä. Parillisilla viikoilla. 

Harmonikanhuoltoa
joulukuussa 1104693
PMK-TALO
ke-la 9.00-15.45
9.-12.12.2020, 32 t 
Tero Lahti | Kurssimaksu 75 € 
Käydään läpi harmonikan toiminta, huolto ja pie-
net korjaukset. Harmonikan toimintaan pereh-
dytään muutaman teorialuennon kautta, jolloin 
käydään läpi myös virityksen alkeet. Kurssilaiset 
huoltavat mukanaan tuomiaan soittimia. Omat 
käsityökalut on hyvä olla mukana. Tarvittavia va-
raosia on mahdollista hankkia opettajan kautta.
 

PUUTYÖT 

Puutyökursseilla voit toteuttaa omia ideoitasi ja 
suunnitella yksilöllisiä käyttö- ja taide-esineitä 
sekä oppia valmistamaan ne puumateriaalista. 
Opit käyttämään puuta materiaalin ehdoilla 
puun hankinnasta ja kuivaamisesta lopputuot-
teen huoltoon saakka. Hyvä, materiaalin ehdoil-
la valmistettu tuote kestää aikaa. Kurssilaiset 
hankkivat materiaalinsa pääosin itse, ellei kurs-
sitekstissä ole muuta mainintaa.

Puutyökurssit aloitetaan tutustumalla tiloihin 
sekä käytössä oleviin koneisiin ja työkaluihin ja 
niiden työturvalliseen käyttöön. Opiskelijat saa-
vat ohjausta oman taitotasonsa mukaan, myös 
työn suunnittelussa opiskelijan osaaminen ote-
taan huomioon. Puutyökurssit järjestetään pää-
asiassa kouluilla eri puolilla kaupunkia. Käytössä 
on puuntyöstökoneet ja käsityövälineet. Käyttö- 
ja turvallisuusohjeistuksen mukaisesti sitoudut 
yhteisiin pelisääntöihin työvälineiden käytön 
suhteen. Näin takaamme kurssien jatkuvuuden 
ja hyvän yhteishengen. Kouluilla toimivilla kurs-
seilla opiskelijat kuljettavat pääsääntöisesti työt 
mukanaan, ellei kurssitekstissä toisin mainita.

Puutyökurssille osallistuessasi on hyvä olla 
voimassa oleva vapaa-ajanvakuutus ja henkilö-
kohtaiset suojavälineet, kuten kuulo- ja hengitys-
suojaimet sekä suojalasit tarvittaessa. Kursseille 
ovat tervetulleita niin pitemmälle ehtineet kuin 
vasta-alkajatkin, ellei kurssitekstissä ole erikseen 
mainintaa lähtötasosta.
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Ahjola järjestää Tampereen alueen yhdistysten 
ja eri toimijoiden kanssa erityisryhmien opetusta. 
Opetus on tarkoitettu yhdistysten ja toiminta-
keskusten asiakkaille. Ilmoittautuminen tapah-
tuu toimintayksiöiden kautta. Opetus on ryhmä-
muotoista.

TUKENA EPILÄ

Tukena Epilä on aikuisille kehitysvammaisille tar-
koitettu työ- ja päivätoimintakeskus. Toiminnan 
tavoitteena on tukea kehitysvammaisten elämää 
sekä antaa työ- ja viriketoiminnan avulla eväitä 
taitojen kehittämiseen ja henkiseen kasvuun.

Musiikkipiiri A 9901101
Tukena Epilä
ma 12.30-13.15
7.9.-30.11.2020, 13 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Marjatta Aarne

Musiikkipiiri B 9901102
Tukena Epilä
ma 13.15-14.00
7.9.-30.11.2020, 13 t | 11.1.-19.4.2021, 13 t 
Marjatta Aarne

Kuvallista ilmaisua 9901104
Tukena Epilä
ma 9.30-11.00
7.9.-30.11.2020, 24 t | 11.1.-19.4.2021, 26 t 
Sini Kallio
Ei opetusta viikolla 42

KUUROSOKEIDEN 
TOIMINTAKESKUS
Kuurosokeiden Toimintakeskus on valtakun-
nallinen kuurosokeustyön osaamiskeskus. Toi-
mintakeskuksen tilat ja palvelut soveltuvat 
aistivammaisten ihmisten kommunikaation, 
tiedonsaannin, liikkumisen ja viriketoiminnan 
erityistarpeisiin. Opetus on tarkoitettu kaikille 
pirkanmaalaisille kuurosokeille.

Savityöpiiri A 9901220
Kuurosokeiden Toimintakeskus
ti 9.15-11.30
8.9.-1.12.2020, 39 t 
Riitta Mustakoski

Savityöpiiri B 9901221
Kuurosokeiden Toimintakeskus
ti 12.30-14.45
8.9.-1.12.2020, 39 t 
Riitta Mustakoski

Taidepiiri 9901222
Kuurosokeiden Toimintakeskus
ke 9.00-11.30
9.9.-2.12.2020, 36 t 
Sini Kallio
Ei opetusta viikolla 42

Kudontapiiri 9901223
Kuurosokeiden Toimintakeskus
ke 9.00-11.30
9.9.-2.12.2020, 39 t 
Sirpa Meronen

Yhteiskunnallinen uutispiiri    9901225
Kuurosokeiden Toimintakeskus
ke 18.00-19.30
9.9.-2.12.2020, 26 t 
Paula Lahti

Neulonta- ja käsityöpiiri 9901226
Kuurosokeiden Toimintakeskus
to 13.00-15.30
10.9.-3.12.2020, 39 t 
Sari Haavisto

Viittomakielisten 
sukututkimuspiiri 9901227
Kuurosokeiden Toimintakeskus
to 13.00-15.00
10.9.-3.12.2020, 26 t 
Tiina Miettinen

Perjantai-paja 9901228
Kuurosokeiden Toimintakeskus
pe 12.30-15.00
11.9.-4.12.2020, 36 t 
Sini Kallio 
Ei opetusta viikolla 42

PIRKANMAAN
AVH-YHDISTYS RY
Toiminnan tarkoituksena on tukea aivoveren-
kiertohäiriöön sairastuneiden ja heidän läheis-
tensä arjessa selviytymistä. Pyrkimyksenä on 
innostaa kuntoutujat ja heidän läheisensä läh-
temään kodin piiristä kokeilemaan ja harjoittele-
maan taitojaan ja tapaamaan muita toiminnan 
piirissä olevia. Lisätietoja Kirsti Sillanpää, Pirkan-
maan AVH-yhdistys, keskiviikkoisin klo 12-14 
puh. 0400 608 284.

Käden töitä ja askartelua 9901301
Pirkanmaan AVH-yhdistys
pe 10.00-11.30 | Joka toinen viikko
11.9.-4.12.2020, 14 t 
Paula Aikavuori

Lempeä jooga 9901302
Pirkanmaan AVH-yhdistys
ke 14.00-15.30 | Joka toinen viikko
7.10.-18.11.2020, 8 t
Tuija Koivunen

Entisöinti C 1104816
PMK-TALO
to 17.00-19.30
10.9.-3.12.2020, 39 t | 14.1.-22.4.2021, 39 t 
Sirkka Haavisto | Syyslukukausi 71 € 

Entisöinti ja puutyö 
Kämmenniemessä 1104817
Kämmenniemen koulu
la 10.00-15.00
12.9.-21.11.2020, 36 t | 16.1.-10.4.2021, 42 t 
Tarja Jaloniemi | Syyslukukausi 60 € 
Kunnostetaan vanhoja huonekaluja. Suunni-
tellaan ja toteutetaan uusia kalusteita tai kodin 
käyttöesineitä. Säilytystilan puutteen vuoksi työt 
kuljetettava mukana. Parittomilla viikoilla syksyl-
lä ja parillisilla viikoilla keväällä.

Entisöintityöt valmiiksi 1104818
PMK-TALO
20.-29.11.2020, 16 t 
Sirkka Haavisto | Kurssimaksu 47 € 
Tällä kurssilla pyritään saamaan keskeneräinen 
työ valmiiksi tai kunnostetaan pienehkö huone-
kalu alusta lähtien. Mukaan sikli ja hiomapape-
ria. Kokoontumiset pe 20.11. klo 17.30-20.45, 
su 22.11. klo 10.00-14.15, la 28.11. klo 10.00-
13.15 ja su 29.11. klo 10.00-12.30. 

Entisöinnin talvikurssi 1104820L
PMK-TALO
2.-9.1.2021, 18 t 
Sirkka Haavisto | Kurssimaksu 49 € 
Kunnostetaan ja pintakäsitellään huonekalu, 
tehdään tarvittavat puutyökorjaukset ym. Mu-
kaan sikli ja hiomapaperia. Kokoonnumme la 
2.1. klo 10.00-15.00, ma 4.1., ti 5.1. ja to 7.1. klo 
17.00-19.30 ja la 9.1. klo 10.00-12.30.  

VERHOILU 

Huonekaluverhoilu on pehmusteiden ja kankai-
den vaihtamista erilaisiin huonekaluihin. Työ on 
tarkkuutta vaativaa ja vaiheittain etenevää työ-
tä. Mitä tarkemmin tekee sitä enemmän aikaa 
kuluu, mutta lopputuloskin on kaunis ja kestävä.
Työ aloitetaan purkamalla vanhat kankaat pois ja 
pehmusteista säästetään kaikki käyttökelpoinen. 
Pohjatöiden teko on huonekaluverhoilun tärkein 

työvaihe. Tarpeen mukaan puuosia liimataan ja 
tukevoitetaan. Pintakäsittelyt on tehtävä kotona 
tai entisöintikursseilla. Joustinverhoilussa vaihde-
taan vain rikkinäiset joustimet. Kaikkia käytettä-
vissä olevia materiaaleja voidaan kierrättää, paitsi 
jos opiskelija itse haluaa vaihtaa ne kaikki uusiin. 
Purkaessa kannattaa ottaa valokuvia, sillä niin 
muistaa paremmin kuinka kaluste oli aiemmin 
tehty. Päällyskankaan valitsemisella ei ole kiirettä.

Suuret huonekalut ovat painavia, joten työn-
teko voi olla fyysisesti vaativaa. Pyrimme kurssin 
aikana auttamaan toisiamme huonekalujen siirte-
lyssä ja nostelemisessa. Vanhaa ei kannata heittää 
pois, kun sen voi uusia ja kierrättää. Huonekalu on 
kodin näyttävä keskipiste ja verhoilun valmistut-
tua on hienoa nähdä omien käsiensä tuotoksia. 
Tervetuloa verhoilun ihmeelliseen maailmaan!

Varaslähtö verhoiluun 1104941
Ahjola, Verhoilu
to-pe 17.00-20.15, la 10.00-14.15
3.-5.9.2020, 14 t 
Kristiina Leinonen-Sahlgren | Kurssimaksu 42 € 
Kaikki huonekalujen verhoilutyöt ovat mahdolli-
sia, myös joustinverhoilu. Materiaaleja voi ostaa 
opettajalta. Työ mukaan.
 
Huonekaluverhoilu A 1104942
Ahjola, Verhoilu
ma 16.30-19.45
7.9.-30.11.2020, 52 t | 11.1.-19.4.2021, 52 t 
Kristiina Leinonen-Sahlgren | Syyslukukausi 77 €
Opetellaan huonekalujen verhoilua sekä perin-
teisin että nykyaikaisin menetelmin ja materiaa-
lein. Opitaan mm. huonekalun joustinverhoilu. 
Mahdollisuus ostaa tarvikkeita opettajalta. Ota 
työ mukaan jo ensimmäiselle kerralle.

Huonekaluverhoilu B 1104943
Ahjola, Verhoilu
ti 9.30-12.45
8.9.-1.12.2020, 52 t | 12.1.-13.4.2021, 52 t 
Kristiina Leinonen-Sahlgren | Syyslukukausi 77 € 
Samanlainen kuin kurssi A. 

Huonekaluverhoilu C 1104944
Ahjola, Verhoilu
ke 17.00-19.30
9.9.-2.12.2020, 39 t | 13.1.-14.4.2021, 39 t 
Kristiina Leinonen-Sahlgren | Syyslukukausi 67 € 
Samanlainen kuin kurssi A. 

Huonekaluverhoilu D 1104945
Ahjola, Verhoilu
to 10.00-13.15
10.9.-3.12.2020, 28 t | 21.1.-15.4.2021, 24 t 
Kristiina Leinonen-Sahlgren | Syyslukukausi 55  €
Samanlainen kuin kurssi A. Parittomilla viikoilla. 

Huonekaluverhoilu E 1104946
Ahjola, Verhoilu
ti 17.30-20.00
8.9.-1.12.2020, 39 t | 12.1.-13.4.2021, 39 t 
Katja Torvinen | Syyslukukausi 67 € 
Samanlainen kuin kurssi A.

Autoverhoilu 1104950
Ahjola, Verhoilu
to 17.00-20.15
10.9.-3.12.2020, 28 t | 14.1.-8.4.2021, 28 t 
Harri Valo | Syyslukukausi 59 € 
Verhoillaan autonpenkkejä, ovensivuja ym. ir-
to-osia. Yhtä osaa kerrallaan voi säilyttää ope-
tustilassa. Parittomilla viikoilla syksyllä, parillisilla 
viikoilla keväällä. 

Elokuun
verhoiluviikonloppu 1104951
Ahjola, Verhoilu
pe 17.00-19.30, la-su 10.00-14.15
21.-23.8.2020, 13 t 
Kristiina Leinonen-Sahlgren | Kurssimaksu 41 € 
Kaikki huonekalujen verhoilutyöt ovat mahdolli-
sia, myös joustinverhoilu. Materiaaleja voi ostaa 
opettajalta. Työ mukaan. 

Syyskuun 
verhoiluviikonloppu 1104952
Ahjola, Verhoilu
pe 17.00-19.30, la-su 10.00-14.15
25.-27.9.2020, 13 t 
Kristiina Leinonen-Sahlgren | Kurssimaksu 41 € 
Samanlainen kuin kurssi 1104951.

Lokakuun 
verhoiluviikonloppu     1104953
Ahjola, Verhoilu
pe 17.00-19.30, la-su 10.00-14.15
16.-18.10.2020, 13 t 
Kristiina Leinonen-Sahlgren | Kurssimaksu 41 € 
Samanlainen kuin kurssi 1104951.

Marraskuun 
verhoiluviikonloppu 1104954
Ahjola, Verhoilu
pe 17.00-19.30, la-su 10.00-14.15
6.-8.11.2020, 13 t 
Kristiina Leinonen-Sahlgren | Kurssimaksu 41 € 
Samanlainen kuin kurssi 1104951.

Verhoilutyöt valmiiksi 1104956
Ahjola, Verhoilu
pe 17.00-19.30, la-su 10.00-14.15
27.-29.11.2020, 13 t 
Kristiina Leinonen-Sahlgren | Kurssimaksu 41 € 
Tule jatkamaan keskeneräinen verhoilutyösi val-
miiksi. Myös vasta-alkaja voi tulla kokeilemaan 
verhoilua, joten pieni työ mukaan 1. kerralla. 
Opettajalta voi ostaa tarvikkeita.

ERIT YISRYHMIEN OPETUS
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ILMOITTAUTUMINEN 
SYKSYN RYHMIIN ALKAA NETISSÄ 
1.7.2020 KLO 10:00!

Varaa paikkasi kerhoon osoitteessa 
www.ahjola.fi/kerhot 

Ilmoittautuminen puhelimitse 
ma 3.8. alkaen klo 10–15 
p. 044 553 8425 
(ei tekstiviestejä)

Syyskausi alkaa la 5.9. ja päättyy pe 4.12. Kerhot 
kokoontuvat normaalisti koulujen syyslomalla (vko 
42). Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia oh-
jelmassa annettuihin tietoihin. Mikäli lukukauden 
aikana yksi kerhokerta peruuntuu järjestäjästä riip-
pumattomista syistä, korvaavaa kokoontumiskertaa 
ei järjestetä.

Lasten ja nuorten kerhot on suunnattu alle 
18-vuotiaille Tampereella tai lähialueella asuvil-
le lapsille ja nuorille. Kaikki toiminnassa mukana 
olevat alle 18-vuotiaat ovat Ahjolan toimesta 
vakuutettuja OP-Pohjolassa.

ILMOITTAUTUMINEN

Kerhoihin ilmoittaudutaan aina ennakkoon joko 
netissä tai puhelimitse. Ilmoittautuminen on sitova 
eli ilmoittautuessasi sitoudut kerhopaikan maksa-
miseen huolimatta siitä, että jättäisit paikan käyt-
tämättä. Kerhopaikat täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Otamme yhteyttä varasijalla oleviin, 
mikäli kerhopaikkoja vapautuu myöhemmin. Ker-
hoon ilmoittaudutaan aina lapsen nimellä. Kerho 
toteutuu, jos ilmoittautuneita on kerhokohtainen 

vähimmäismäärä. Kerhon peruuntumisesta tai aika-
taulumuutoksista tiedotetaan huoltajia ensisijaisesti 
tekstiviestillä. Alkamisesta ei tiedoteta erikseen. 

Tutustumiskerrasta on sovittava ennen il-
moittautumista ottamalla yhteys toimistoon. Yh-
teen tutustumiskertaan on mahdollisuus, mikäli 
kerhossa on tilaa. Tämä ei koske musiikkikerhoja 
tai muita pienryhmiä.

KERHOMAKSU 

Maksu kattaa osallistumisen syyskaudelle. Sisa-
ralennuksia ei ole, lukuun ottamatta lapsen ja aikui-
sen yhteisiä perhekerhoja.  Kerhomaksu maksetaan 
joko ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin 
kautta tai kerhotoiminnan tilille ilmoittautumisvah-
vistukseen merkittyä viitenumeroa käyttäen. Poik-
keuksellisesta tilanteesta johtuen emme suosittele 
kerhomaksun maksamista ennen syyskauden alkua.

KERHOPAIKAN PERUMINEN

Kerhopaikan voi perua maksutta 7 päivää ennen 
kerhon alkua joko internetin ilmoittautumissivulla 
omalla ilmoittautumisnumerolla tai puhelimitse toi-
mistoon. Kerhomaksu palautetaan vain, jos kerho 
peruuntuu osallistujamäärän vähyyden vuoksi tai 
toiminnan järjestäjästä johtuvista syistä. Kerhon 
perumisesta ja muista kerhoon liittyvistä asioista 
ilmoitetaan kerholaisen huoltajalle tekstiviestillä. 

Ukulelesoiton alkeet 
pienryhmässä 8-12v.                 124U    

Salibandy 6-8 v                          205U
Taaperoparkour 
(aikuinen ja lapsi 1-2 v.)            208U

Naperoparkour 
(aikuinen ja lapsi 2-5 v.)            209U

Perhejooga 
(aikuinen ja lapsi 6-9 v.)          408U
      
Perhejooga 
(aikuinen ja lapsi 9-12 v)          409U        

Improa ja ilmaisutaitoa 
9-12 v                                               410U

Jongleerauskerho 9-12v.          411U

Tarinavelhot 8-12 v                     415U

Piparkakkutalopaja 
(aikuinen ja lapsi 7-12 v)           420U     

UUDET KERHOT SYKSYLLÄ 2020:

SOPIMUSVUORI RY

Sopimusvuori ry tuottaa Tampereella sosiaali-
sen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan 
palveluja viidessä yksikössä. Klubitalomme, jotka 
ovat matalan kynnyksen jäsenyhteisöjä, toimivat 
sekä Tampereella että Hämeenlinnassa. Ihmisten 
erilaiset tarpeet ovat lähtökohtamme ja pyrimme 
löytämään ratkaisuja niiden tyydyttämiseksi. Pal-
velemme kaikkia sosiaalisissa ja mielenterveydel-
lisissä haasteissaan tukea tarvitsevia riippumatta 
iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta.

Yhteiskunnallinen 
keskusteluryhmä A 9901407
Toimintakeskus Sorina
ti 13.00-13.45
15.9.-8.12.2020, 15 t 
Helena Virtain

Yhteiskunnallinen 
keskusteluryhmä 9901415
Kaarisillan toimintakeskus
ke 11.00-11.45
16.9.-9.12.2020, 15 t 
Helena Virtain

Excel perusteet 9901422
Työ- ja toimintakeskus Kanava
ti 10.00-11.30
15.9.-8.12.2020, 26 t 
Heikki Laakso

Kuvankäsittelyn työkalut 9901423
Työ- ja toimintakeskus Kanava
ti 12.30-14.00
15.9.-8.12.2020, 26 t 
Heikki Laakso

Excel perusteet 9901425
Työvalmennusyksikkö Hiedanranta
ke 10.30-12.00
16.9.-9.12.2020, 26 t 
Heikki Laakso

Word perusteet 9901426
Työvalmennusyksikkö Hiedanranta
ke 13.00-14.30
16.9.-9.12.2020, 26 t 
Heikki Laakso

TREILI OY

Treili Oy on suomalainen organisaatio, joka tar-
joaa palveluita mielenterveys- ja päihdeasiak-
kaille, ikäihmisille, perheille ja yhteisöille.

Taito- ja taideryhmä 9901427
Kuntoutusyksikkö Valleri
ke 14.00-15.30
9.9.-2.12.2020, 26 t | 13.1.-14.4.2021, 26 t 
Leila Puolakka

Musiikki-ilmaisua 9901429
Aitta- ja Tanhuakoti
pe 14.00-15.00
11.9.-4.12.2020, 17 t | 15.1.-23.4.2021, 17 t
Marjatta Aarne

TAMPEREEN 
KAUPUNKILÄHETYS RY 
/ RONGANKOTI
Rongankodin Villa Vuohenoja on Tampereen 
Kaupunkilähetyksen päivätoimintayksikkö, joka 
tarjoaa työ- ja päivätoimintaa aikuisille kehitys-
vammaisille pyrkien tukemaan heitä oma-aloit-
teiseen, itsenäiseen ja aktiiviseen elämään. Päivä-
toiminta Aktiivi on ikääntyville kehitysvammaisille 
tarkoitettu päivätoiminnan yksikkö, joka tarjoaa 
asiakkaiden tarpeista ja elämäntilanteista lähteviä 
monimuotoisia toimintakokonaisuuksia.

Musiikki-ilmaisua A 9901515
Villa Vuohenoja
ke 12.00-13.00
9.9.-2.12.2020, 17 t 
Marko Niittymäki

Musiikki-ilmaisua B 9901516
Villa Vuohenoja
ke 13.00-14.00
9.9.-2.12.2020, 17 t
Marko Niittymäki

Musiikki-ilmaisua C    9901517
Villa Vuohenoja
ke 14.00-15.00
9.9.-2.12.2020, 17 t 
Marko Niittymäki

Ilmaisutaitoa A 9901520
Päivätoiminta Aktiivi
ke 9.30-10.15
9.9.-2.12.2020, 12 t 
Anne Herrala
Ei opetusta viikolla 42

lmaisutaitoa B 9901521
Päivätoiminta Aktiivi
ke 10.30-11.15
9.9.-2.12.2020, 12 t 
Anne Herrala
Ei opetusta viikolla 42

Kuvallista ilmaisua 9901523
Päivätoiminta Aktiivi
ti 9.30-11.30
8.9.-1.12.2020, 32 t 
Sini Kallio
Ei opetusta viikolla 42

WÄRJÄÄMÖ

Wärjäämö on Tampereen kaupungin ylläpitämä 
toimintakeskus. Wärjäämön toiminta-ajatukse-
na on tarjota kehitysvammaisille aikuisille mah-
dollisuus kokeilla ja löytää omia vahvuuksiaan 
taiteen eri osa-alueilta sekä tutustua niihin mo-
nipuolisesti.

Draamaryhmä 9901601
Wärjäämö
ti, ke 12.30-14.45
1.9.-9.12.2020, 90 t | 12.1.-28.4.2021, 90 t 
Jarmo Skön

SETLEMENTTI 
TAMPERE RY 
/ NEO – OMAPOLKU
OmaPolku tukee kehitysvammaisia nuoria ja 
heidän vanhempiaan pärjäämään arjessa. Am-
mattilaisten vetämässä Taidepajassa kuvatai-
de ja taidekäsityö ovat olleet alusta asti vahva 
perusta työlle. Myös uudet mediat, tieto- ja 
digitaalitekniikka ovat mukana uraauurtavassa 
Mediapajassa. OmaPolun yhtenä työmuotona 
on Ateljee, johon Monitaidepaja tuo ammattilai-
sen näkökulman ja yhteyden taiteen maailmaan 
ja vahvistaa nuoren omaa taiteilijuutta ja omaa 
taideilmaisua.

Monitaidepaja 9901701
NEO - OmaPolku
ma 11.00-15.00
7.9.-30.11.2020, 72 t | 11.1.-19.4.2021, 78 t 
Leena Lehti
Ei opetusta viikolla 42

Mediatyön kurssi 9901703
NEO - OmaPolku
pe 10.00-14.00
11.9.-4.12.2020, 72 t | 15.1.-23.4.2021, 78 t 
Oskari Tolonen
Ei opetusta viikolla 42

Draamapaja 9901704
NEO - OmaPolku
ma 9.30-12.00
7.9.-30.11.2020, 36 t | 11.1.-19.4.2021, 39 t 
Anne Herrala
Ei opetusta viikolla 42
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MUSIIKKI 

Rumpujensoiton pariohjaus 
11-15 v A 101
Ahjola, musaluokka    
ma 15.00-15.30  
7.9.-30.11.2020, 8,58 t 
Jari Kivelä | Kerhomaksu 98,00€
Pariohjaus on tarkoitettu soittajille, jotka haluavat 
harjaannuttaa soittotaitojaan pintaa syvemmältä. 
Ohjauksen aikana soitetaan rumpuja yhdessä parin 
kanssa ja yksin. Soittajien lähtötaso huomioidaan. 
Omat rumpukapulat mukaan.

Rumpujensoiton pariohjaus
11-15 v B 102
Ahjola, musaluokka 
ma 15.30-16.00  
7.9.-30.11.2020, 8,58 t 
Jari Kivelä | Kerhomaksu 98,00€
Ks. kerho 101

Rumpujensoiton pariohjaus 
7-10 v A 103
Ahjola, musaluokka 
ma 16.00-16.30  
7.9.-30.11.2020, 8,58 t 
Jari Kivelä | Kerhomaksu 98,00€
Pariohjaus on tarkoitettu soittajille, jotka haluavat 
harjaannuttaa soittotaitojaan pintaa syvemmältä. 
Ohjauksen aikana soitetaan rumpuja yhdessä parin 
kanssa ja yksin. Soittajien lähtötaso huomioidaan. 
Omat rumpukapulat mukaan.

Rumpujensoiton pariohjaus 
7-10 v B 104
Ahjola, musaluokka
ma 16.30-17.00  
7.9.-30.11.2020, 8,58 t 
Jari Kivelä | Kerhomaksu 98,00€
Ks. kerho 103

Rumpujensoiton pariohjaus 
7-10 v C 105
Ahjola, musaluokka
to 16.30-17.00  
10.9.-3.12.2020, 8,58 t 
Jari Kivelä | Kerhomaksu 98,00€
Ks. kerho 103

Rumpujensoiton pariohjaus 
7-10 v D 106
Ahjola, musaluokka
to 17.30-18.00  10.9.-3.12.2020, 8,58 t 
Jari Kivelä | Kerhomaksu 98,00€
Ks. kerho 103

Rumpujensoiton pariohjaus 
11-15 v C 107
Saukkola, musiikkiluokka
ti 16.30-17.00  
8.9.-1.12.2020, 8,58 t 
Henrik Jansson | Kerhomaksu 98,00€
Ks. kerho 101

Rumpujensoiton pariohjaus 
7-10 v E 108
Saukkola, musiikkiluokka
ti 17.00-17.30  
8.9.-1.12.2020, 8,58 t 
Henrik Jansson | Kerhomaksu 98,00€
Ks. kerho 103

Rumpujensoiton pariohjaus 
7-10 v F 109
Saukkola, musiikkiluokka
ti 17.30-18.00  
8.9.-1.12.2020, 8,58 t 
Henrik Jansson | Kerhomaksu 98,00€
Ks. kerho 103

Pianonsoittoa pienryhmässä 
7-9 v, alkeet A 114
Saukkola, musiikkiluokka
ke 16.00-16.45  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Marjut Saarinen | Kerhomaksu 63,00€
Ryhmässä tutustutaan musiikkiharrastukseen ja 
harjoitellaan pianonsoiton alkeita.

Pianonsoittoa pienryhmässä 
7-9 v, alkeet B 115
Saukkola, musiikkiluokka
ke 16.45-17.30  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Marjut Saarinen | Kerhomaksu 63,00€
Ks. kerho 114

Pianonsoittoa pienryhmässä 
10-13 v, alkeet 116
Saukkola, musiikkiluokka
ke 17.30-18.30  
9.9.-2.12.2020, 17,29 t 
Marjut Saarinen | Kerhomaksu 68,00€
Ks. kerho 114

Bändikerho 9-13-vuotiaille 118
Ahjola, musaluokka
ke 16.45-17.45  
9.9.-2.12.2020, 17,29 t 
Juho Varjakoski | Kerhomaksu 68,00€
Kerhossa opetellaan musiikin termistöä, bändin 
vuorovaikutusta ja tutustutaan eri bändisoittimiiin 
kuten rummut, basso, kitara, piano ja laulu. Soitam-
me mm. pop ja rock kappaleita, lastenohjelmien 
tunnussävelmiä ym. Bändisoittimista ei välttämättä 
tarvitse olla aikaisempaa kokemusta. 

Kitaransoittoa pienryhmässä 
7-10 v, alkeet 119
Ahjola, musaluokka
ke 17.45-18.30  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Juho Varjakoski | Kerhomaksu 63,00€
Tervetuloa harjoittelemaan kitaransoiton alkeita. 
Aikaisempaa soittokokemusta ei tarvitse olla. Oma 
kitara mukaan.

Kitaransoittoa pienryhmässä 
8-12 v, alkeet 120
Ahjola, musaluokka
ke 18.30-19.15  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Juho Varjakoski | Kerhomaksu 63,00€
Tule mukaan opettelemaan kitaran soittamista ihan 
alkeista lähtien. Oma kitara mukaan. 

Kitaransoittoa pienryhmässä 
7-10 v, alkeet 121
Saukkola, musiikkiluokka
to 17.15-18.00  
10.9.-3.12.2020, 13 t 
Juho Varjakoski | Kerhomaksu 63,00€
ks. kerho 119

Kitaransoittoa pienryhmässä 
11-15 v, alkeet 122
Saukkola, musiikkiluokka
to 18.00-19.00  
10.9.-3.12.2020, 17,29 t 
Juho Varjakoski | Kerhomaksu 68,00€
ks. kerho 119

Kitaransoittoa pienryhmässä 
11-15 v, jatko 123
Saukkola, musiikkiluokka
to 19.00-20.00  
10.9.-3.12.2020, 17,29 t 
Juho Varjakoski | Kerhomaksu 68,00€
Ryhmä on tarkoitettu kitaransoiton alkeet hallitse-
ville. Oma kitara mukaan. 

Ukulelesoiton alkeet pienryhmässä 
8-12v. 124U
Saukkola, musiikkiluokka
to 16.30-17.15  
10.9.-3.12.2020, 13 t 
Juho Varjakoski | Kerhomaksu 63,00€
Tervetuloa harjoittelemaan ukulelesoiton alkeita. 
Suositellaan ottamaan oma ukulele mukaan, mutta 
tarvittaessa soittimen saa myös tunnilla lainaan.

Rumpujensoittoa pienryhmässä 
11-15 v, alkeet 125
Ahjola, musaluokka
to 17.00-17.30  
10.9.-3.12.2020, 8,58 t 
Jari Kivelä | Kerhomaksu 68,00€
Ryhmässä opetellaan rumpujen alkeita osallistujien 
taitotaso huomioiden.Omat rumpukapulat mukaan.

Rumpujensoittoa pienryhmässä 
11-15 v, jatko 127
Ahjola, musaluokka
to 18.00-18.30  
10.9.-3.12.2020, 8,58 t 
Jari Kivelä | Kerhomaksu 68,00€
Ryhmä on tarkoitettu rumpujensoiton alkeet hallit-
seville. Omat rumpukapulat mukaan.

LIIKUNTA 

Akrobatiakerho 8-12 v 201
Ahjola, liikuntasali
ma 16.00-17.00  
7.9.-30.11.2020, 17,29 t 
Noora Ranta | Kerhomaksu 55,00€
Kerhossa tutustumme erilaisiin yksilöakrobati-
aliikkeisiin (esim. kuperkeikat, käsilläseisonnat) 
sekä parin ja ryhmän kanssa tehtäviin nostoihin 
ja pyramideihin. Akrobatia kehittää kehonhallin-
taa, notkeutta ja koordinaatiota. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki, lähtötasosta riippumatta. 
Etenemme perusteista haastavampiin liikkeisiin 
ryhmän toiveiden mukaan. 

Temppukoulu 3-4 v 202
Ahjola, liikuntasali 
ma 17.00-17.45  
7.9.-30.11.2020, 13 t 
Noora Ranta ja Sara Raatikainen
Kerhomaksu 55,00€
Temppukoulussa leikitään monipuolisesti sekä 
harjoitellaan sen ohessa liikunnallisia perustaito-
ja, välineen käsittelyä ja tasapainotaitoja kuten 
hyppäämistä, juoksemista, pyörimistä, heittä-
mistä ja kiinniottamista. Toiminta tukee myös 
lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä. Temp-
pukouluun osallistutaan ilman vanhempia.

Temppukoulu 5-6 v 203
Ahjola, liikuntasali
ma 17.45-18.30  
7.9.-30.11.2020, 13 t 
Noora Ranta ja Sara Raatikainen
Kerhomaksu 55,00€
Ks. kerho 202

Salibandy 6-8 v 205U
Ahjola, liikuntasali
ke 16.15-17.00  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Iiris Nieminen ja Sofia Kaipainen
Kerhomaksu 51,00€
Kerhossa harjoitellaan salibandyn laji- ja liikku-
mistaitoja erilaisten leikkien, harjoitteiden ja pe-
laamisen kautta. Lisäksi harjoitellaan sosiaalisia 
taitoja ja ryhmässä toimimista. Jos kotoa löytyy 
suojalasit ja oma maila, niin otathan ne mukaan.

Salibandy 9-12 v 206
Ahjola, liikuntasali
ti 17.30-18.30 
8.9.-1.12.2020, 17,29 t 
Iiris Nieminen ja Sara Raatikainen
Kerhomaksu 55,00€
Kerhossa harjoitellaan salibandyn lajitaitoja eri-
laisten leikkien, harjoitteiden ja pelaamisen kaut-
ta. Jos kotoa löytyy sisäpelikengät, oma maila ja 
suojalasit, niin otathan ne mukaan tunnille.

Koripallo 4-6 v 210
Ahjola, liikuntasali
ke 17.00-17.45  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Anisa Väisänen ja Katarzyna Ragan
Kerhomaksu 51,00€
Koripallokerhossa opitaan koripallon käsittely- ja 
pelitaitoja leikkien, erilaisia harjoituksia tekemäl-
lä ja pelaamalla.

Koripallo 7-9 v 211
Ahjola, liikuntasali
ke 17.45-18.30  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Anisa Väisänen ja Katarzyna Ragan
Kerhomaksu 51,00€
Ks. kerho 210

Temppukoulu 3-4 v     215
Ahjola, liikuntasali
to 17.00-17.45  
10.9.-3.12.2020, 13 t 
Aino Mäkelä ja Unna Ikonen 
Kerhomaksu 55,00€
Ks. kerho 202

Temppukoulu 5-6 v 216
Ahjola, liikuntasali
to 17.45-18.30  
10.9.-3.12.2020, 13 t 
Aino Mäkelä ja Unna Ikonen 
Kerhomaksu 55,00€
Ks. kerho 202

TANSSI 

Commercial dance 
10-13 v Ratinassa 300
Tampereen Stadion, sali 4
ma 16.30-17.15  
7.9.-30.11.2020, 13 t 
Vilma Sallila | Kerhomaksu 51,00€
Commercial dance -tunnilla inspiroidutaan 
musiikkivideoiden koreografioista ja uusimmis-
ta hittibiiseistä. Keskitymme pääasiassa katu-
tanssilajeihin, mutta eri tanssityylejä sekoitel-
laan rohkeasti.

Lasten street-ryhmä Ratinassa    301
Tampereen Stadion, sali 4
ma 17.15-18.00  
7.9.-30.11.2020, 13 t 
Vilma Sallila | Kerhomaksu 51,00€
Ryhmä on tarkoitettu n. 7-9 vuotiaille.

Vannetanssi 8-12 v, alkeet 303
Ahjola, liikuntasali
pe 16.00-17.00 
11.9.-4.12.2020, 17,29 t 
Anni Roihuvuo | Kerhomaksu 55,00€
Kokeilemme ja yhdistelemme eri tanssityylejä 
luovasti vanteen kanssa liikkumiseen. Tutustum-
me myös akrobatiaan, tasapainoiluun ja harjoit-
telemme erilaisia vanteen kanssa tehtäviä temp-
puja. Oma vanne mukaan, jos sellainen löytyy! 

Vannetanssi 8-12 v, jatko 304
Ahjola, liikuntasali
pe 17.00-18.00 
11.9.-4.12.2020, 17,29 t 
Anni Roihuvuo | Kerhomaksu 55,00€
Kerho on tarkoitettu vanteen käsittelytaidot 
hallitseville. Oma vanne mukaan, jos sellainen 
löytyy!

Lastentanssi 3-4 v 
Niemenrannassa 305
Niemenrannan päiväkoti, liikuntasali
ti 17.00-17.45  
8.9.-1.12.2020, 13 t 
Anniina Hietala ja Emilia Kaarto
Kerhomaksu 55,00€
Lastentanssissa keskitytään tanssin ja liikkumi-

sen iloon. Lapsen kehonhallinta, tasapaino ja 
koordinaatio kehittyy kerhossa erilaisten leikkien, 
liikkeiden sekä tanssin avulla. Huom! Sisäänpää-
sy päiväkotiin 5 min ennen kerhon alkua. 

Lastentanssi 5-6 v 
Niemenrannassa 306
Niemenrannan päiväkoti, liikuntasali
ti 17.45-18.30  
8.9.-1.12.2020, 13 t 
Anniina Hietala ja Emilia Kaarto 
Kerhomaksu 55,00€
Ks. kerho 305 

Showtanssi 8-12 v 
Niemenrannassa 307
Niemenrannan päiväkoti, liikuntasali
ti 18.30-19.15  
8.9.-1.12.2020, 13 t 
Anniina Hietala | Kerhomaksu 51,00€

Showtanssi 10-12 v 
Niemenrannassa 308
Niemenrannan päiväkoti, liikuntasali
ti 19.15-20.00  
8.9.-1.12.2020, 13 t 
Anniina Hietala | Kerhomaksu 51,00€

Street 10-14 v Ratinassa 309
Tampereen Stadion, sali 3
ti 19.00-20.00  
8.9.-1.12.2020, 17,29 t 
Jessica De Jesus | Kerhomaksu 55,00€

Street yli 14 v Ratinassa 310
Tampereen Stadion, sali 3
ti 20.00-21.00  
8.9.-1.12.2020, 17,29 t 
Jessica De Jesus | Kerhomaksu 55,00€

Showtanssi 9-13 v 316
Ahjola, Liekki
ke 17.45-18.30  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Emilia Kaarto | Kerhomaksu 51,00€

Showtanssi yli 13 v 317
Ahjola, Liekki
ke 18.30-19.30  
9.9.-2.12.2020, 17,29 t 
Emilia Kaarto | Kerhomaksu 55,00€

Baletti 3-4 v Ratinassa 318
Tampereen Stadion, sali 4
ke 16.30-17.15  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Ekaterina Potanina ja Juulia Huotari
Kerhomaksu 55,00€
Kerhossa tutustutaan baletin ja tanssin maail-
maan leikinomaisin keinoin. Tunnilla harjaantu-
vat motoriset taidot, liikkeen yhdistäminen ryt-
miin sekä sosiaaliset taidot. Tossut ja liikuntaan 
sopiva vaatetus. 

Baletti 5-6 v Ratinassa 319
Tampereen Stadion, sali 4
ke 17.15-18.00  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Ekaterina Potanina ja Juulia Huotari
Kerhomaksu 55,00€
Ks. kerho 318
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Baletti 6-8 v Ratinassa 320
Tampereen Stadion, sali 4
ke 18.00-18.45  
9.9.-2.12.2020, 13 t 
Ekaterina Potanina ja Juulia Huotari
Kerhomaksu 55,00€
Ks. kerho 318 

Baletti 9-13 v 322
Ahjola, Liekki
pe 16.00-17.00 
11.9.-4.12.2020, 17,29 t 
Terhi Pinomäki-Lenick | Kerhomaksu 55,00€

Baletti yli 13 v 323
Ahjola, Liekki
pe 17.00-18.30 
11.9.-4.12.2020, 26 t 
Terhi Pinomäki-Lenick | Kerhomaksu 52,00€
Ryhmään ovat tervetulleita yli 13-vuotiaat, jotka 
hallitsevat baletin perusteet. Ryhmässä harjoi-
tellaan myös kärkitossuilla. 

Lastentanssi 3-4 v 328
Ahjola, Liekki
la 11.00-11.45 
5.9.-28.11.2020, 13 t 
Stina Antila ja Unna Ikonen 
Kerhomaksu 55,00€
Lastentanssissa keskitytään tanssin ja liikkumi-
sen iloon. Lapsen kehonhallinta, tasapaino ja 
koordinaatio kehittyy kerhossa erilaisten leik-
kien, liikkeiden sekä tanssin avulla.

Lastentanssi 5-6 v 329
Ahjola, Liekki
la 11.45-12.30 
5.9.-28.11.2020, 13 t 
Stina Antila ja Unna Ikonen 
Kerhomaksu 55,00€
Ks. kerho 328

Baletti 3-4 v 333
Saukkola, lk 5
su 11.00-11.45
6.9.-29.11.2020, 13 t 
Hilda Leppälä ja Nelli Lehtonen
Kerhomaksu 55,00€
Kerhossa tutustutaan baletin ja tanssin maa-
ilmaan leikinomaisesti. Tunnilla harjaantuvat 
motoriset taidot, liikkeen yhdistäminen rytmiin 
sekä sosiaaliset taidot. Mukaan tarvitsee tossut 
ja liikuntaan sopiva vaatetus.

Baletti 5-6 v 334
Saukkola, lk 5
su 11.45-12.30
6.9.-29.11.2020, 13 t 
Hilda Leppälä ja Nelli Lehtonen
Kerhomaksu 55,00€
Ks. kerho 333

Baletti 6-8 v 335
Saukkola, lk 5
su 12.30-13.15
6.9.-29.11.2020, 13 t 
Hilda Leppälä ja Nelli Lehtonen
Kerhomaksu 55,00€
Ks. kerho 333

KOKO PERHE 
HARRASTAA 

Perhekerhoissa lapset ja aikuiset harrastavat 
yhdessä. Kerhomaksu kattaa yhden lapsen ja ai-
kuisen osallistumisen. Mikäli osallistut perheker-
hoihin kahden lapsen kanssa, saat toisen lapsen 
kerhomaksun sisarushintaan. Netissä ilmoittau-
tuessa sisarushinnan saa valitsemalla ostoskoriin 
kaksi kerhopaikkaa +/-painikkeella. Ensimmäisen 
osallistujan tiedoissa valitaan hintaluokaksi ker-
homaksu ja osallistujan 2 tiedoissa hintaluokaksi 
valitaan sisarushinta. Kerhoihin ilmoittaudutaan 
aina lapsen nimellä.

Taaperojumppa 
(aikuinen ja lapsi 1-2 v.) 
parilliset lauantait 207

Saukkola, liikuntasali
la 09.00-09.45 
5.9.-28.11.2020, 7 t 
Marjut Saarinen | Kerhomaksu 35,00€
Aikuisen ja lapsen yhteinen liikuntahetki, jossa 
lapset pääsevät kehittämään perusliikuntatai-
tojaan. Jumpassa leikitään liikunnallisia leikkejä 
ja tutustutaan muihin kerhossa kävijöihin. Ryh-
mään voi osallistua, vaikka lapsi vasta opettelee 
kävelemään. Ilmoittaudu lapsen nimellä. Ker-
homaksu kattaa yhden lapsen ja aikuisen osal-
listumisen. Ryhmä kokoontuu 5.9., 19.9., 3.10., 
17.10., 31.10., 14.11., ja 28.11. Mikäli osallistut 
kahden lapsen kanssa, saat toisen lapsen kerho-
maksun sisarushintaan (18€).

Taaperoparkour 
(aikuinen ja lapsi 1-2 v.) 208U

Saukkola, liikuntasali
ke 09.45-10.30  
9.9.-2.12.2020, 13 t
Anna Kärkkäinen | Kerhomaksu 51,00€
Esteet on tehty ylitettäviksi! Aikuisen ja taa-
peron yhteinen arkiaamun parkour-temppuilu 
sisätemppuradalla. Mukaan joustava liikkumisen 
sopiva asu, tossut tai vastaavat sekä juomapullo 
molemmille. Ilmoittaudu lapsen nimellä. Kerho-
maksu kattaa yhden aikuisen ja yhden lapsen 
osallistumisen lukukaudelle. Mikäli osallistut 
kahden lapsen kanssa, saat toisen lapsen kerho-
maksun sisarushintaan (26€).

Naperoparkour 
(aikuinen ja lapsi 2-5 v.) 209U

Saukkola, liikuntasali
ke 10.40-11.25  
9.9.-2.12.2020, 13 t
Anna Kärkkäinen | Kerhomaksu 51,00€
Esteet on tehty ylitettäviksi! Aikuisen ja leik-
ki-ikäisen lapsen arkiaamupäivän yhteinen 
parkour-temppuilu sisällä. Mukaan joustava 
liikkumisen sopiva asu, tossut tai vastaavat 
sekä juomapullo molemmille.Ilmoittaudu lapsen 
nimellä. Kerhomaksu kattaa yhden aikuisen ja 
yhden lapsen osallistumisen lukukaudelle. Mikäli 
osallistut kahden lapsen kanssa, saat toisen lap-
sen kerhomaksun sisarushintaan (26€).

Satuliikunta 
(aikuinen ja lapsi 2-5 v.), 
parilliset lauantait 222

Saukkola, lk 5
la 10.00-10.45 
5.9.-28.11.2020, 7 t 
Marjut Saarinen | Kerhomaksu 35,00€
Iloista ja luovaa liikuntaa lapselle ja aikuiselle. 

Kerhossa liikutaan musiikin, tarinoiden, lorujen, 
leikkien ja mielikuvien siivittämänä kohti satujen 
maailmaa. Ilmoittaudu lapsen nimellä. Kerho-
maksu kattaa yhden lapsen ja aikuisen osallis-
tumisen. Ryhmä kokoontuu 5.9., 19.9., 3.10., 
17.10., 31.10., 14.11., ja 28.11. Mikäli osallistut 
kahden lapsen kanssa, saat toisen lapsen kerho-
maksun sisarushintaan (18€).

Salibandy
(aikuinen ja lapsi 3-5 v.) 225

Ahjola, liikuntasali
la 11.00-11.45 
5.9.-28.11.2020, 13 t 
Jutta Lind | Kerhomaksu 51,00€
Aikuisen ja lapsen yhteinen liikuntahetki saliban-
dyn parissa. Ota mukaasi sisäpelikengät, suoja-
lasit ja maila, jos on. Kerhomaksu kattaa yhden 
aikuisen ja yhden lapsen osallistumisen lukukau-
delle.Ilmoittaudu lapsen nimellä. Mikäli osallistut 
kahden lapsen kanssa, saat toisen lapsen kerho-
maksun sisarushintaan (26€).

Salibandy 
(aikuinen ja lapsi 5-8 v.) 226

Ahjola, liikuntasali
la 11.45-12.45 
5.9.-28.11.2020, 17,29 t 
Jutta Lind | Kerhomaksu 55,00€
Aikuisen ja lapsen yhteinen liikuntahetki sali-
bandyn parissa. Ilmoittaudu lapsen nimellä. Ota 
mukaasi sisäpelikengät, suojalasit ja maila, jos 
on. Kerhomaksu kattaa yhden aikuisen ja yhden 
lapsen osallistumisen lukukaudelle. Mikäli osal-
listut kahden lapsen kanssa, saat toisen lapsen 
kerhomaksun sisarushintaan (28€).

Palloilukerho 
(aikuinen ja lapsi 5-7 v.) 227

Ahjola, liikuntasali
la 12.45-13.30 
5.9.-28.11.2020, 13 t 
Jutta Lind | Kerhomaksu 51,00€
Tule viettämään lapsi-aikuinen laatuaikaa palloi-
lun parissa. Ei sitoutumista yhteen lajiin, vaan tu-
tustumista eri pallopeleihin ja pallonkäsittelyyn 
rennolla otteella. Ilmoittaudu lapsen nimellä. 
Mukaan juomapullo, liikkumiseen sopivat vaat-
teet ja sisäpelikengät. Kerhomaksu kattaa yhden 
aikuisen ja yhden lapsen osallistumisen luku-
kaudelle. Mikäli osallistut kahden lapsen kanssa, 
saat toisen lapsen kerhomaksun sisarushintaan 
(26€).

Salibandy 
(aikuinen ja lapsi n. 9-15 v.) 228

Saukkola, liikuntasali
la 17.00-18.15 
5.9.-28.11.2020, 21,58 t 
Arto Honkanen | Kerhomaksu 63,00€
Aikuisen ja lapsen yhteinen liikuntahetki saliban-
dyn parissa. Ilmoittaudu lapsen nimellä. Kerho-
maksu kattaa yhden aikuisen ja yhden lapsen 
osallistumisen lukukaudelle.  Mikäli osallistut 
kahden lapsen kanssa, saat toisen lapsen kerho-
maksun sisarushintaan (32€).

Kuperkeikka-temppuilu 
(aikuinen ja lapsi n. 2-6 v) 229

Tampereen Stadion, telinevoimistelusali
la 14.30-16.30 
5.9.-12.12.2020, 37,24 t 
Noora Ranta
Ei ilmoittautumista, ei sitoutumista! Maksutto-
massa Kuperkeikka-ryhmässä perheet liikkuvat 

omatoimisesti temppuradalla ja toiminnallisilla 
pisteillä. Lisäksi vapaaehtoisia ohjattuja osuuk-
sia, joissa harjoitellaan motorisia perustaitoja 
leikkien ja temppuillen. Mukaan voi tulla jous-
tavasti klo 14.30-16.30 välillä. Ei Kuperkeik-
ka-temppuilua syyslomalla 17.10.Kuperkeik-
ka-ryhmä järjestetään yhteistyössä Tampereen 
kaupungin Liikkuva perhe -hankkeen kanssa. 

Kuperkeikka-temppuilu 
(aikuinen ja lapsi n. 2-6 v) 230

Lielahden koulu, pieni liikuntasali
la 14.00-16.00
5.9.-12.12.2020, 37,24 t 
Heidimaria Systä ja apuohjaaja
Ei ilmoittautumista, ei sitoutumista! Maksutto-
massa Kuperkeikka-ryhmässä perheet liikkuvat 
omatoimisesti temppuradalla ja toiminnallisilla 
pisteillä. Lisäksi vapaaehtoisia ohjattuja osuuk-
sia, joissa harjoitellaan motorisia perustaitoja 
leikkien ja temppuillen. Mukaan voi tulla jous-
tavasti klo 14.00-16.00 välillä. Ei Kuperkeik-
ka-temppuilua syyslomalla 17.10.Kuperkeik-
ka-ryhmä järjestetään yhteistyössä Tampereen 
kaupungin Liikkuva perhe -hankkeen kanssa. 

Naperotanssi 
(aikuinen ja lapsi 2-4 v.), 
parilliset lauantait 315

Saukkola, lk 5
la 10.45-11.30 
5.9.-28.11.2020, 7 t 
Marjut Saarinen | Kerhomaksu 35,00€
Naperotanssissa liikutaan ja tanssitaan eri-
laisten rytmien ja musiikin mukana. Tanssin 
kautta kehittyvät liikunnan perustaidot, oman 
kehon hahmottaminen ja sosiaaliset taidot. 
Keskiössä on lapsen oma luova liike ja liikunnan 
riemu! Mukaan joustava vaatetus ja vesipullo. 
Tanssiminen on turvallisinta paljain varpain. Il-
moittaudu lapsen nimellä. Kerhomaksu kattaa 
yhden lapsen ja aikuisen osallistumisen. Ryh-
mä kokoontuu 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 
14.11., ja 28.11. Mikäli osallistut kahden lapsen 
kanssa, saat toisen lapsen kerhomaksun sisa-
rushintaan (18€).

Taaperosirkus 
(aikuinen ja lapsi 1-3 v.), 
parilliset sunnuntait 400

Saukkola, liikuntasali
su 09.00-09.45
6.9.-29.11.2020, 7 t 
Anna Kärkkäinen | Kerhomaksu 35,00€
Kerhossa tutustutaan sirkusvälineisiin ja teh-
dään ensimmäisiä sirkustemppuja yhdessä oman 
aikuisen kanssa. Rento tuokio sisältää leikkejä, 
temppuilua, jongleerausta ja mukavaa yhdes-
säoloa. Mukaan tarvitset sisäliikunta-asun, juo-
mapullon sekä iloisen sirkusmielen! Ilmoittaudu 
lapsen nimellä. Kerhomaksu kattaa yhden lapsen 
ja aikuisen osallistumisen. Ryhmä kokoontuu 
parillisina sunnuntaina 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 
1.11., 15.11. ja 29.11.  Mikäli osallistut kahden 
lapsen kanssa, saat toisen lapsen kerhomaksun 
sisarushintaan (18€). 

Leikkisirkus 
(aikuinen ja lapsi 3-5 v.)
parilliset sunnuntait 401

Saukkola, liikuntasali
su 10.00-11.00
6.9.-29.11.2020, 10,64 t 
Anna Kärkkäinen ja Elise Baudrand
Kerhomaksu 40,00€
Perhesirkuksessa aikuiset ja leikki-ikäiset lapset 
pääsevät tutustumaan sirkusmaailmaan leikin ja 
yhteisen tekemisen kautta. Kokeillaan akrobatiaa, 
jongleerausta, tasapainoillaan ja pidetään haus-
kaa. Samalla huomaamatta harjoitetaan paljon 
muita tärkeitä taitoja. Mukaan tarvitset sisäliikun-
ta-asun, juomapullon sekä iloisen sirkusmielen! 
Ilmoittaudu lapsen nimellä.  Ryhmä kokoontuu 
parillisina sunnuntaina 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 
1.11., 15.11. ja 29.11. Kerhomaksu kattaa yhden 
lapsen ja yhden aikuisen osallistumisen.  Mikäli 
osallistut kahden lapsen kanssa, saat toisen lap-
sen kerhomaksun sisarushintaan (20€). 

Sirkuskoulu 
(aikuinen ja lapsi 5-7 v.)
parilliset sunnuntait 402

Saukkola, liikuntasali
su 11.00-12.00
6.9.-29.11.2020, 9,31 t 
Anna Kärkkäinen ja Elise Baudrand 
Kerhomaksu 40,00€
Perhesirkuksessa aikuiset ja alkuopetusikäiset 
pääsevät tutustumaan sirkusmaailmaan leikin ja 
yhteisen tekemisen kautta. Kokeillaan akrobatiaa, 
jongleerausta, tasapainoillaan ja pidetään haus-
kaa. Samalla huomaamatta harjoitetaan paljon 
muita tärkeitä taitoja. Mukaan tarvitset sisäliikun-
ta-asun, juomapullon sekä iloisen sirkusmielen!.
Ilmoittaudu lapsen nimellä  Ryhmä kokoontuu 
parillisina sunnuntaina 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 
1.11., 15.11. ja 29.11. Kerhomaksu kattaa yhden 
lapsen ja yhden aikuisen osallistumisen. Mikäli 
osallistut kahden lapsen kanssa, saat toisen lap-
sen kerhomaksun sisarushintaan (20€). 

Perhejooga 
(aikuinen ja lapsi 6-9 v.) 408U

Ahjola, liikuntasali
su 15.00-16.00
15.11.2020-29.11.2020, 3,99 t 
Siiri Salminen | Kerhomaksu 25,00€
Tervetuloa joogaamaan yhdessä! Harjoittelem-
me ilon ja tarinallisuuden kautta joogan perus-
asanoita. Harjoitukset vahvistavat luottamusta, 
keskittymiskykyä ja kehotietoisuutta. Tunnit ovat 
hathajoogapohjaisia eli sisältävät lämmittelyn, 
asanaharjoituksen ja ohjatun loppurentoutumi-
sen. Et tarvitse aiempaa kokemusta joogasta. 
Mukaan tarvitset joustavat vaatteet, vesipul-
lon ja avoimen mielen. Salissa on patjat, mutta 
voit tuoda mukanasi myös oman joogamaton. 
Ilmoittaudu lapsen nimellä. Ryhmä kokoontuu 
kolmena sunnuntaina 15.11., 22.11. ja 29.11. 
Kerhomaksu kattaa yhden lapsen ja aikuisen 
osallistumisen. Mikäli osallistut kahden lapsen 
kanssa, saat toisen lapsen kerhomaksun sisa-
rushintaan (13€). 
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Setlementtisenioreiden 
keskustelupiiri 601
Ahjola, Voima
ti 13.00-14.50 
29.9.-15.12.2020
26.1.-27.4.2021
Helka Rajala
Kokoonnutaan Ahjolan Nurkkiksessa joka kuun 
viimeisenä tiistaina 29.9., 27.10., 24.11. ja 15.12. 
Keskustellaan kaikille yhteisistä aiheista. Kerho 
on tarkoitettu entisille Ahjolan kerhonjohtajille, 
kerholaisille ja työntekijöille. Maksuton. Ilmoit-
tautuminen paikan päällä.

Saukkolan kukkakerho 602
Saukkola, lk 3
ke 18.00-20.30 
9.9.-2.12.2020 | 13.1.-21.4.2021
Marianne Lehtinen | Syyslukukausi 32 €
Kerho kokoontuu Saukkolassa, luokka 3 keskiviik-
koisin. Kerhossa voi valmistaa omista materiaa-
leista kauniita kukka-asetelmia ja kransseja sekä 
erilaisia koristeita. Kädentaitoja kehitetään pe-
rinteisillä sidontataidoilla ja pyritään löytämään 
uusia tapoja käyttää myös muita materiaaleja 
mm. rautalankaa ja helmiä. Syksyn kerhomak-
sussa on huomioitu kevään koronakeskeytys. 
Kevään 2021 kerhomaksu 41 €. Ilmoittautumi-
nen/ tiedustelut opettajalta puh. 040 577 3315.

Puutyökerho Saukkola 604
Saukkola, verstas
to 09.00-15.00 
10.9.-3.12.2020 | 14.1.-29.4.2021
Jorma Huttu | Syyslukukausi 44 € 
Kerho kokoontuu Saukkolan puutyötilassa, Vai-
niokatu 2 torstaisin. Hinta 44 €/ syyslukukau-
delta sisältää koronakeskeytyksestä johtuneen 
alennuksen. Kevätlukukauden hinta 55 €. Ker-
hossa valmistetaan puusta erilaisia koriste- ja 
käyttöesineitä.

Saukkolan naisten 
kuntolentopallo 612
Saukkola, liikuntasali
ti 20.00-21.30 
8.9.-1.12.2020 | 12.1.-13.4.2021
Hannele Lähdekorpi | Syyslukukausi 56 € 
Kerho kokoontuu Saukkolan liikuntasalissa. Syys-
lukukauden hinnassa huomioitu kevään korona-
keskeytys 40 €/syyskausi. Kuntolentopallosar-
jaan osallistuvilta 56 €/syyskausi. Kevään hinnat 
50 €/ 70 €. Ilmoittautuminen paikan päällä.

Saukkolan koripalloveteraanit    614
Saukkola, liikuntasali
to 17.00-18.30 
10.9.-3.12.2020
14.1.-29.4.2021
Marko Helin | Syyslukukausi 48 €
Kerho kokoontuu Saukkolan liikuntasalissa, 
Vainiokatu 2, torstaisin. Hinta 48 €/lukukausi. 
Ilmoittautuminen paikan päällä.

Ahjolan Sulkapalloilijat 618
Saukkola, liikuntasali
ke 21.15-22.30, pe 20.30-22.00, 
su 17.30-19.00
9.9.-4.12.2020 | 13.1.-30.4.2021
Petri Moilanen
Ahjolan sulkapalloilijat harjoittelee useasti viikos-
sa ja pelaa säännöllisesti sarjapelejä. Tervetuloa 
uudet pelaajat!. Ilmoittautuminen paikanpäällä.

Saukkolan pelimannit 620
Saukkola, lk 10
ma 18.00-20.00 
7.9.-30.11.2020 | 11.1.-19.4.2021
Juhani Usala | Syyslukukausi 30 € 
Pelimannit soittavat vaihdellen yhdellä viikolla 
pelimannimusiikkia, toisella viikolla tanssimusiik-
kia. yhteydenotot Juhani Usala, 040 737 2925. 
Syyslukukauden hinnassa huomioitu kevään ko-
ronakeskeytys. Kevät 38 €.

Petsun pojat 622
Saukkola, lk 10
to 12.00-14.30 
10.9.-10.12.2020
14.1.-8.4.2021
Timo Alenius | Syyslukukausi 12 €
Kerho kokoontuu joka kuukauden toinen torstai 
10.9. alkaen. 
Lisätiedot Timo Alenius 041 544 8856.

Naisten kirjallisuus- 
ja keskustelupiiri 625
Saukkola, lk 11
ke 14.00-15.30 
9.9.-2.12.2020, 26 t 
13.1.-14.4.2021, 26 t
Leena Pashur | Syyslukukausi 25 €
Eläkeläisille tarkoitettu ryhmä, jossa tutustumme 
enimmäkseen suomalaisiin kirjailijoihin ja heidän 
tuotantoonsa sekä keskustelemme ajankohtai-
sista aiheista. Ilmoittautuminen opetuspaikalla.
Syyslukukauden hinnassa huomioitu kevään ko-
ronakeskeytys. Kevät 32 €.

Perhejooga 
(aikuinen ja lapsi 9-12 v) 409U
Ahjola, liikuntasali

su 16.15-17.15
15.11.2020-29.11.2020, 3,99 t 
Siiri Salminen | Kerhomaksu 25,00€
Tervetuloa joogaamaan yhdessä! Harjoittelem-
me ilon ja tarinallisuuden kautta joogan perus-
asanoita. Harjoitukset vahvistavat luottamusta, 
keskittymiskykyä ja kehotietoisuutta. Tunnit ovat 
hathajoogapohjaisia eli sisältävät lämmittelyn, 
asanaharjoituksen ja ohjatun loppurentoutumi-
sen. Et tarvitse aiempaa kokemusta joogasta. 
Mukaan tarvitset joustavat vaatteet, vesipul-
lon ja avoimen mielen. Salissa on patjat, mutta 
voit tuoda mukanasi myös oman joogamaton. 
Ilmoittaudu lapsen nimellä. Ryhmä kokoontuu 
kolmena sunnuntaina 15.11., 22.11. ja 29.11. 
Kerhomaksu kattaa yhden lapsen ja aikuisen 
osallistumisen. Mikäli osallistut kahden lapsen 
kanssa, saat toisen lapsen kerhomaksun sisa-
rushintaan (13€). 

MUUT 

Improa ja ilmaisutaitoa 9-12 v    410U
Saukkola, lk 5
ke 16.30-18.00  
9.9.-2.12.2020, 26 t 
Harry Laine | Kerhomaksu 75,00€
Kerhossa pidetään hauskaa sekä tutustutaan 
teatterin maailmaan ja itsensä ilmaisuun. Ta-
voitteena on vähentää mokaamisen jännitystä 
ja vapauttaa luovuutta rentojen ja hilpeiden har-
joitteiden kautta. Keskitymme pääosin improvi-
saatioon, mutta tutustumme myös laajemmin 
siihen, mitä kaikkea teatterin tekeminen pitää 
sisällään. Rento asu ja vesipullo mukaan.

Jongleerauskerho 9-12v. 411U
Saukkola, liikuntasali
su 12.00-13.00
6.9.-29.11.2020, 17,29 t 
Janne Lehtonen | Kerhomaksu 55,00€
Jonkkakerhossa sukelletaan sirkuksen maail-
maan, kun opettelemme palloilla jongleerauksen 
alkeita. Kerhossa tutustumme yksilö- sekä pari-
jongleerauksen perusteisiin, liikumme, leikimme 
ja teemme mieltä sekä kehoa aktivoivia ja koordi-
naatiota kehittäviä harjoituksia. Lisäksi harjoitte-
lemme sanatonta sirkusilmaisua ja esiintymistä. 
Kerhoon osallistuminen ei vaadi ennakkotaitoja, 
vaan into oppia uutta ja tutustua sirkuksen maa-
ilmaan riittää. Pääasia on yhdessä tekemisen ja 
oppimisen ilo.

Nuorisoteatteri 11-14 v 412
Ahjola, Voima
to 16.00-17.55
10.9.-3.12.2020, 34,58 t 
Miia Säppi | Kerhomaksu 45,00€
Nuorisoteatterin tavoitteena on tarjota teatterin 
tekemisen mahdollisuuksia nuorille lähtien hei-
dän omista kiinnostuksen kohteistaan. Pääset 
kokeilemaan teatterin tekemisen eri osa-alueita 
kuten näyttelemistä, ohjaamista, käsikirjoitta-
mista, lavastamista ja puvustamista. Kauden 
päätteeksi esitämme valmistamamme näy-
telmän tai muun produktion. Lähde rohkeasti 
siis mukaan teatterin ihmeelliseen maailmaan! 
Toimintaan ilmoittaudutaan ennakkoon ja osal-
listuminen vaatii sitoutumista ryhmän yhteisiin 
tavoitteisiin. Nuorisoteatteritoimintaa järjeste-
tään opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella. 
Sisäänpääsy Voimaan n. 5 min ennen aloitusta.

Nuorisoteatteri 14-18 v 413
Ahjola, Voima
to 18.05-20.00  
10.9.-3.12.2020, 34,58 t 
Miia Säppi | Kerhomaksu 45,00€
Nuorisoteatterin tavoitteena on tarjota teatterin 
tekemisen mahdollisuuksia nuorille lähtien hei-
dän omista kiinnostuksen kohteistaan. Pääset 
kokeilemaan teatterin tekemisen eri osa-alueita 
kuten näyttelemistä, ohjaamista, käsikirjoitta-
mista, lavastamista ja puvustamista. Kauden 
päätteeksi esitämme valmistamamme näy-
telmän tai muun produktion. Lähde rohkeasti 
siis mukaan teatterin ihmeelliseen maailmaan! 
Toimintaan ilmoittaudutaan ennakkoon ja osal-
listuminen vaatii sitoutumista ryhmän yhteisiin 
tavoitteisiin. Nuorisoteatteritoimintaa järjeste-
tään opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella. 
Sisäänpääsy Voimaan n. 5 min ennen aloitusta.
 
Tarinavelhot 8-12 v 415U
Ahjola, Nurkkis
ma 17.00-18.00  
7.9.-30.11.2020, 17,3 t 
Riina Paasonen | Kerhomaksu 55,00€
Kerhossa teemme erilaisia juonellisia tarinoita, 
kehitämme omaa ilmaisua tehtäväharjoituksilla 
ja kokeilemme myös runoutta. Virittäydymme 
kirjoittamaan myös toiminnallisesti, joten pelk-
kää istumista kerhoilu ei ole. Tervetuloa mieliku-
vitusrikkaalle kirjoitusmatkalle, jos omaat luku- ja 
kirjoitustaidot ja haluat kehittää tarinankertojan 
kykyjäsi.

Piparkakkutalopaja 
(aikuinen ja lapsi 7-12 v) 420U

Ahjola, Tyttöjen Tupa
la 13.30-15.30 
14.11.2020-28.11.2020, 7,98 t 
Anna Kärkkäinen | Kerhomaksu 32,00€
Haluaisitko oppia valmistamaan piparitalon 
alusta loppuun? Tässä työpajassa lapsi ja aikui-
nen pääsevät suunnittelemaan piparkakkutalon 
yhdessä, liittämään osat ja koristelemaan. Lo-
puksi piparitalot laitetaan esille näyttelyyn. Kan-
nattaa miettiä jo etukäteen paperille, millaisen 
piparitalon haluaa tehdä. Kokoontumiset kolme-
na marraskuisena lauantai-iltapäivänä 14.11., 
21.11. ja 28.11. Työpajamaksu kattaa yhden 
lapsen ja aikuisen osallistumisen,ja siihen sisältyy 
taikina- ja koristelukulut.

Ahjolan uutiskirje ilmestyy 
muutaman kerran lukukaudessa. 
Uutiskirjeessä on ajankohtaisia 

tapahtumia ja kurssitietoja. 
Tilaa omasi kotisivumme kautta 

www.ahjola.fi

Ilmoittautumisohje sivulla 2

AIKUISTEN KERHOT



66 67

AHJOLAN TOIMISTO
Ahjolankatu 3, 33250 Tampere 
(sisäänkäynti Erämiehenkatu 10)
Toimisto on avoinna ma-pe klo 9-15
vaihde (ei tekstiviestejä) 044 553 8400 
fax  (03) 253 8420
sähköposti:  toimisto@ahjola.fi
Iltapäivystys kurssimaksujen maksamista varten on 
8.9.2020 klo 9-18. Voit maksaa työnantajan tarjoa-
milla maksuseteleillä sekä maksukorteilla (huom. ei 
käteistä rahaa).

Asiakaspalvelu/toimisto 
Erja Ronkainen  044 553 8413
Asiakaspalvelu/laskutus 
Seija Havonen  044 553 8441
Palkat 
Tuula Vasala 044 553 8412
Kirjanpito 
Mervi Tiira  044 553 8418
Toiminnanjohtaja
Arto Juhela  044 553 8424

KANSALAISOPISTO 
Ilmoittautuminen  044 553 8444 
klo 10–15 (ei tekstiviestejä)
Rehtori 
Pilvi Mansikkamäki   044 553 8409
Koulutuspäällikkö: kuvataide ja muotoilu, yhteis-
kunnalliset aineet, erityisryhmät 
Marke Mäkinen  044 553 8423

Koulutuspäällikkö: kielet
Tuula Kivelä   044 553 8414
Koulutuspäällikkö: liikunta ja terveys, tanssi 
Marketta Kujanpää   044 553 8410
Koulutuspäällikkö:  
kädentaidot, maahanmuuttajakoulutus
Marjut Saarenpää 044 553 8405

Koulutuspäällikkö: musiikki, musiikkileikkikoulut,
sana- ja näyttämötaide
Annika Sykkö   044 553 8445

Viestintäkoordinaattori 
Maija Ricks   044 553 8451

Hankekoordinaattori: Digiosaamista kaikille   
Irma Silvennoinen     044 553 8503
Hankekoordinaattori: Perustaidot paremmiksi
Jetta Sirola         044 553 8494

LASTEN JA NUORTEN KERHOT 
Ilmoittautuminen 044 553 8425 

(ei tekstiviestejä)
KERHOT, OHJAAJAKOULUTUS
Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön 
vastaava suunnittelija, vs. 
Laura Sirén  044 553 8404

ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA
Koordinaattori 
Marja Ukkola   044 553 8460

ISOSISARUSTOIMINTA JA TYTTÖJEN TUPA
Vast. toiminnanohjaaja   
Piia Seppälä  044 553 8436

Tyttötyön ohjaaja
Essi Räsänen  044 553 8435

ISOSISARUSTOIMINTA JA POIKATYÖ
Poikatyön ohjaaja 
Niklas Söderström  044 553 8432

KIINTEISTÖT, TILAVARAUKSET, 
VAHTIMESTARIPALVELUT
Kiinteistövastaava 
Herman Warjus  044 553 8442

PÄIVÄKOTI HARJULA
Johtaja 
Taina Keskinen  044 553 8433

MAINOS AHJOLA
Myyntivastaava  044 553 8406
Ahjolankatu 3, 33250 Tampere
www.mainosahjola.fi

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ahjola.fi
Opettajat ja ohjaajat käyttävät omia sähköposti-
osoitteitaan ja puhelinnumeroitaan.

PÄÄTOIMIPAIKAT

Tarkempaa tietoa ja karttalinkkejä on opiston 
kotisivulla www.ahjola.fi

AHJOLA 1 (käynti Erämiehenkatu 10), 
Toimisto, Liikuntasali, Liekki, Kipinä, Pirtti, 
Ateljee, Korupaja, Nurkkis, Musaluokka
AHJOLA 2 (Ahjolankatu 3, käynti radan
varresta) Verhoilu ja Taito
Vahtimestari 044 553 8450
AHJOLA VOIMA Pispalan valtatie 45
SAUKKOLA , Vainiokatu 2 
Vahtimestari 044 553 8447
JUHANNUSKYLÄN KOULU 
Tammerkosken koulutalo, Rautatienkatu 3-5
Iltavahtimestari 044 553 8438
TAMPEREEN LYSEON LUKIO
F. E. Sillanpäänkatu 7
Iltavahtimestari 040 709 4226

MUUT TOIMIPAIKAT

AHJOLAN PÄIVÄKOTI HARJULA
Sairaalankatu 3
AHVENISJÄRVEN KOULU 
Opiskelijankatu 25
ALEKSANTERIN KOULU 
Hallituskatu 26
AMURIN KOULU 
Satakunnankatu 60 
ATALAN KOULU
Pulkkakatu 3
HARJUN KOULU
Nokiantie 22
HERVANNAN VAPAA-AIKAKESKUS
Lindforsinkatu 5
IRJALAN MAKASIINI
Irjalankuja 4
KAARILAN KOULU
Vallerinkatu 11

KAUKAJÄRVEN KOULU
Juvankatu 13
KAUKAJÄRVEN VAPAA-AIKATALO
Käätykatu 8
KOIVISTON KOULU
Lehvänkatu 9
KOSKIKOTIKESKUS
Rongankatu 8
KUMPPANUUSTALO ARTTELI
Salhojankatu 42
KUUROSOKEIDEN TOIMINTAKESKUS
Insinöörinkatu 10
KÄMMENNIEMEN KOULU
Paavolantie 4
LAMMINPÄÄN KOULU
Kortesuontie 27
LEGIOONATEATTERI
Mäntyhaantie 5-7

AHJOLAN 
KANSALAISOPISTO
Syyslukukausi 5.9–4.12.2020
Kevätlukukausi 9.1.–23.4.2021 
Syyslomaviikolla 42 osalla kursseista ei ole 
kokoontumisia. 
Opetusta järjestetään myös varsinaisen luku-
kauden ulkopuolella. Kurssin alkamis- ja päät-
tymispäivämäärä, kellonaika sekä kurssimaksu 
on merkitty esitteeseen kunkin kurssin kohdalle. 
Ahjolan kansalaisopisto pidättää oikeuden tehdä 
muutoksia opetusohjelmassa annettuihin tietoi-
hin. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Ahjolan kansalaisopistossa ei ole ikään tai 
asuinpaikkaan perustuvia rajoituksia. Suurin osa 
opetuksesta on suunniteltu aikuisille (yli 16-v.). 
Mikäli kurssi on tarkoitettu tai soveltuu lapsille tai 
nuorille, on asiasta maininta kurssin esittelyteks-
tissä. Tiedustelut toimisto@ahjola.fi.

ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautumisohje kursseille on sivulla 2.

KURSSIN TOTEUTUMINEN
Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on 
kurssikohtainen vähimmäismäärä. Kurssin alkami-
sesta ei ilmoiteta erikseen. Lähiopetuksena toteu-
tettavasta kurssista voidaan poikkeustilanteessa 
osa järjestää etäopetuksena. Kurssin peruuntumi-
sesta tai aikataulumuutoksista ilmoitetaan opis-
kelijoille ensisijaisesti tekstiviestillä. Muistathan 
antaa puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Antamalla toimivan sähköpostiosoitteen 
saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi.

KURSSIMAKSUT
Ilmoittautuminen on aina sitova eli ilmoittautuessa-
si sitoudut maksamaan kurssimaksun. Ahjola ei lä-
hetä laskuja opiskelijoille. Opintomaksun erillisestä 
laskutuksesta peritään laskutuslisä. Kurssimaksuun 
ei myönnetä alennusta. Maksu on sama riippumat-
ta siitä, miten monelle oppitunnille opiskelija osallis-
tuu. Kurssin hinnassa on huomioitu, että lukukaute-
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na vähintään 10 kertaa kokoontuvilla kursseilla voi 
1-2 kertaa peruuntua opistosta riippumattomista 
syistä ja korvaavaa kertaa ei järjestetä.

Mikäli kursseja joudutaan keskeyttämään tai 
siirtämään etäopetukseen opistosta riippumatto-
masta syystä kurssimaksuja ei palauteta. Opiskeli-
joille korvataan pitämättä jääneet tunnit korvaus-
kertoina tai alennettuina kurssimaksuina.

MAKSAMINEN
Voit maksaa kurssimaksun:
1) Ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin 
välityksellä tai ePassin maksuliittymää käyttäen.
2) Ilmoittautumisen jälkeen maksun voi suorittaa 
sähköpostiin tulleen maksulinkin kautta tai ilmoittau-
tumisen yhteydessä saatua viitenumeroa käyttäen 
30.9. mennessä. Opiston kurssimaksut maksetaan 
tilille FI40 5730 0820 4254 33 ja lasten ja nuorten 
kerhomaksut tilille FI13 5730 0820 4594 81.
3) Aikuisopiskelija voi maksaa kurssimaksun (pait-
si kielikurssit) myös seuraavilla työnantajan oma-
ehtoiseen liikunta- ja kulttuuritoimintaan antamil-
la maksuvälineillä:

a) ePassilla voit maksaa joko verkkomaksuna il-
moittautumisen yhteydessä tai Ahjolan toimiston 
kautta. Maksaessasi toimiston kautta ilmoita tar-
vittavat tiedot joko sähköpostilla talous@ahjola.fi 
tai puh. 044 553 8441 ja 044 553 8400.

b) Eazybreak- ja Edenred- sekä Smartum-
Pay-sovelluksella maksu on suoritettavissa ilmoit-
tautumisen jälkeen. Näitä palveluita käyttäessäsi 
ilmoita suorituksesta Ahjolan toimistoon.

c) Paperiset Smartum- Virike- tai Tyky-setelit 
voi toimittaa joko Ahjolan toimistoon tai toimi-
talomme ulko-oven vieressä olevaan postilaatik-
koon tai lähettää omalla vastuulla postitse. Tar-
kista setelien määrä sekä että niissä on nimesi.

Pankkikortti, Smartum- sekä Edenred-kortti-
maksut vain Ahjolan toimistossa. Ahjola ei ota 
vastaan käteistä rahaa. Aikuinen-lapsi-kurs-
seilla vain aikuisen osuuden kurssimaksusta voi 
maksaa työnantajan tarjoamilla liikunta- ja kult-
tuuritoimintaan tarkoitetuilla maksuvälineillä. 
Verottajan tarkennettujen ohjeiden perusteella 
Ahjolan kielikursseja ei voi maksaa edellä mai-
nituilla työnantajan tarjoamilla maksuvälineillä.

PERUMISEHDOT
Kurssipaikan voi perua maksutta viimeistään 
7 päivää ennen kurssin alkua sähköpostitse 
toimisto@ahjola.fi tai puhelimitse Ahjolan toi-

mistoon (huom. EI tekstiviestinä eikä vastaajaan). 
Kurssipaikan voi perua myös ilmoittautumisnu-
meroa käyttäen internetin ilmoittautumissivulla. 
Kulttuuriretkille osallistuminen on peruttava kaksi 
viikkoa ennen retkeä. Jos peruminen tapahtuu 1-6 
päivää ennen kurssin alkua, opisto perii 15 € hallin-
tokuluina. Poikkeustilanteessa (esim. valtioneuvos-
ton asettamat kokoontumisrajoitukset) opiskelija 
voi perua osallistumisensa aina veloituksetta ennen 
kurssin alkua. Kurssipaikasta, jota ei ole peruttu 
ennen kurssin alkamista, peritään koko kurssimak-
su. Kurssin maksamatta jättäminen tai opettajalle 
ilmoittaminen ei ole peruminen. Säilytä itselläsi 
dokumentti perumisesta.

Jos opiskelija keskeyttää opiskelunsa henkilö-
kohtaisista syistä, kurssimaksua ei palauteta. Mak-
su palautetaan vain, jos kurssi peruuntuu tai opis-
kelija peruu opiskelupaikkansa ajoissa. Työnantajan 
tarjoamilla maksuvälineillä maksetun maksun voi 
kurssin peruuntuessa siirtää toiselle kurssille. 

COURSE REGISTRATION 
AND CANCELLATIONS
Course registration is always binding, i.e. when 
you register, you agree to pay the course fee. After 
registration, you can cancel your enrolment with 
no penalty fee if you do it at least 7 days before 
the course starts. If you cancel 1-6 days before 
the course begins, a 15 € penalty fee will be char-
ged. Under exceptional circumstances (e.g. gathe-
ring restrictions imposed by the Government) stu-
dents can cancel their course registration free of 
charge before the course begins. If the course has 
already started, cancellations are not possible. 

For more information about payments, please 
contact: seija.havonen@ahjola.fi.

MATERIAALIMAKSUT
Kurssimaksu sisältää opetuksen. Oppikirjat, 
materiaalit ja tarvikkeet opiskelijat kustantavat 
pääsääntöisesti itse. Jos kurssilla peritään kurssi-
maksun lisäksi muita maksuja, on tästä maininta 
kurssin esittelyn yhteydessä.

OPINTOSETELIT
Osa kursseista on opetushallituksen myöntämällä 
opintoseteliavustuksella tuettua opetusta, joista 
osa on maksuttomia ja osasta peritään pieni osal-
listumismaksu. Näiden kurssien esittelytekstissä 
lukee ”opintoseteli-avustuksella tuettu kurssi.”

TODISTUKSET
Opiskelija voi tilata läsnäolotodistuksen opinnois-
taan (v. 2010 lähtien). Opiskeluvuotena todistus-
maksu on toimistosta noudettaessa 7 € ja aiem-
milta vuosilta sekä englanninkielisenä 15 € (kotiin 
postitettuna 10/18 €). Todistuksen toimitusaika 
on vähintään viikko. Todistus tilataan Ahjolan 
toimistosta p. 044 553 8400 tai sähköpostitse 
toimisto@ahjola.fi.

VAKUUTUKSET
Ahjolan toiminnassa mukana olevat alle 18-vuo-
tiaat lapset ja nuoret on vakuutettu OP-Pohjo-
lassa. Aikuiset opiskelijat huolehtivat itse vakuu-
tusturvastaan.

TIEDOTTAMINEN
Ajankohtaista tietoa opiston opetustarjonnasta ja 
tapahtumista saa kotisivuilta ahjola.fi/kurssit. 
Kotisivun kautta voi tilata myös uutiskirjeen.

OPISTON JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja 
Esko Kannusmäki 
Jäsenet 
Ritva Alarotu, Paula Kuusipalo, Markku Kämäräi-
nen, Jenni Pätäri, Toni Saarivirta, Päivi Vartiainen
Tuntiopettajien edustaja Anne Hakanen

AHJOLAN SETLEMENTTI RY:N HALLITUS
Puheenjohtaja 
Veli-Pekka Järvinen
Jäsenet 
Johanna Ahlgrén-Holappa, Kaisa Isännäinen, 
Esko Kannusmäki, Markku Kämäräinen, Sointu 
Lanki, Juha Nieminen, Tommi Rasila, Jarmo Rauti-
ainen, Merja Sarvala

JULKAISUN TIEDOT
Sisällön tuottaminen Ahjolan Setlementti ry
Päätoimittaja  Arto Juhela
Toimitus  Ahjolan Setlementti ry
Painopaikka  Painopalvelu Laine
Taitto ja kuvitukset  Jenny Epäilys
Lehden valokuvat  Wille Nyyssönen/ Bananas 
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