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Kansalaisopisto kuuluu kaikille!

Hämeenkyrön kansalaisopiston uusi lukukausi käynnistyy toiveikkain mielin poikkeuksellisesti jo elokuun
lopussa. Kun kevään anti jäi etäopetuksesta huolimatta
suppeaksi, haluamme järjestää sitä täydentämään pari
viikkoa pidemmän syyskauden. Lukuvuoden 2021-2022
opetusohjelmassamme on tarjolla 117 kurssia, joista
monet ovat vanhoja tuttuja ja edelleen suosittuja ja osa
ihan uusia. Uutuutta meillä ovat mm. jo alun perin etäopetuksella toteutettavaksi suunnitellut kurssit, joista on
kooste ohjelmamme lopussa.
Tämän vihkosen kuvitus on Minna Männistön, myös
Hämeenkyrön lasten parissa tunnetun Täti Taikakynän
taikakynän tuotosta. Kuvat ovat värityskuvia, joita voi
värittää itselleen mieluisia kursseja pohtiessaan. Kuvat
on tarkoitettu lasten ja aikuisten iloksi ja loppukesän
lomapäivien puuhaksi.
Hämeenkyrön kansalaisopiston tästä syksystä käyttöön
ottama uusi kurssimaksuhinnasto sisältää ilouutiset sekä
aktiivisille, nuorille ja ikäopiskelijoille. Otamme jälleen
käyttöön opintokortin, modernilta nimeltään aktiivikortti,
jonka hinta on 80 € /lukukausi. Aktiiviopiskelijoiksi ilmoittautuneet maksavat ryhmäopetuskursseista mahdollisen
tarvikemaksun lisäksi vain aktiivikurssimaksun. Alle 20ja yli 80 -vuotiaiden kurssimaksu on taiteen perusopetusta lukuun ottamatta kaikissa ryhmäopetuskursseissa 20
€ + tarvikemaksu. Opetusohjelman alkuun onkin koottu
erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja kursseja.
Vielä tämän lukuvuoden Hämeenkyrön kansalaisopiston
toimii Hämeenkyrö kunnan ylläpitämänä oppilaitoksena.
Käynnissä on kuitenkin neuvottelut kansalaisopistotoiminnan ulkoistamiseksi tavoitteena taloudelliset säästöt
ja toiminnan monipuolistaminen. Mahdollinen ylläpitäjän
muutos ei vaikuttane kuntalaisen saamiin kansalaisopistopalveluihin, vaan tarjolla on edelleen lähipalveluna monipuolinen ja kiinnostava kurssipaketti.
Kansalaisopisto kuuluu nyt ja tulevaisuudessa kaikille!

Pirkko Pilvinen
Hämeenkyrön kansalaisopiston rehtori
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Kursseille
ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa maanantaina 2.8.2021 klo 17
ja päättyy keskiviikkona 18.8.2021 klo 12, ellei kurssin kohdalla toisin mainita.
Kansalaisopistolla on palvelupiste kirjastossa
(Kyrönsarventie 16, Hämeenkyrö)
ma 2.8.2021 klo 17–19. Tervetuloa ilmoittautumaan ja
kyselemään kursseista!

Kursseille voi ilmoittautua

* internetissä osoitteessa:
https://www.opistopalvelut.fi/hameenkyro
mutta myös
* soittamalla puh. 050 502 3734
* käymällä kansalaisopiston toimistossa tai
* käymällä ma 2.8. klo 17–19 kirjastossa, jossa on kansalaisopistolla on palvelupiste ilmoittautumisen aloituspäivänä.
Kun ilmoittaudut internetin kautta ja kirjoitat sähköpostiosoitteesi, saat ilmoittautumisvahvistuksen sähköpostiisi.
Ilmoittautuminen jatkuu ensimmäisen ilmoittautumispäivän jälkeen netissä vuorokauden ympäri sekä
toimiston aukioloaikoina klo 10–15 puhelimitse (050 502
3734) tai käymällä kansalaisopiston toimistossa.

Huom. Huom.
Huomioithan, ettei ilmoittautumisia oteta vastaan
sähköpostilla, tekstiviestillä, puhelinvastaajaviestein
eikä kirjeitse. Erityisen suositut kurssit täyttyvät todella
nopeasti eikä näin lähetettyjä ilmoittautumisia pystytä
siirtämään reaaliajassa ilmoittautumisohjelmaan.

Tällä QR-koodilla pääset älypuhelimellasi suoraan kansalaisopiston
ilmoittautumissivulle.

Kurssipaikan peruminen
Ennakkoilmoittautuminen on sitova. Opiskelupaikka on
mahdollista perua ennen kurssin ilmoittautumisajan
päättymistä soittamalla kansalaisopiston toimistoon
p. 050 502 3734. Jos on ilmoittautunut kurssille, mutta
ei tule eikä peru ilmoittautumistaan ajoissa, opisto perii
koko kurssimaksun, sillä kurssin toteutumisesta päätetään kurssille ilmoittautuneiden määrän perusteella.
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Opintojen jatkaminen kevätlukukaudella 2022
Useat kurssimme ovat koko lukuvuoden mittaisia. Jos
jatkat opintojasi myös kevätlukukaudella, ei Sinun tarvitse ilmoittautua uudelleen.
Mikäli haluat lopettaa opintosi syyslukukauden jälkeen,
ilmoitathan siitä opiston toimistoon soittamalla tai tekstiviestillä (p. 050 502 3734) viimeistään 30.11.2021 klo 15.
Opettajalle peruminen ei riitä. Muutoin Sinulla on opiskelupaikka myös kevätlukukaudella ja siitä lähetetään
erillinen lasku.

Unohditko ilmoittautua…

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

Huom.!

Liikuntaviikko 9. – 15.8.2021

Liikuntaviikolla pääsee tutustumaan kansalaisopiston liikuntatarjontaan. Ryhmiin on
vapaa pääsy.

Hämeenkyrön
kansalaisopisto
Toimisto
Kansalaisopiston toimisto on Monitoimikeskus Sillassa
(2. krs) osoitteessa Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö. Käynti ovesta F.
Avoinna toimintakauden aikana
ma - pe klo 10.00–15.00 (ja sopimuksen mukaan),
ruokatauko klo 11.00–11.30.
Yhteystiedot:
puh. 050 502 3734 / toimisto
puh. 050 521 5142 / rehtori
Kotisivut:
https://www.hameenkyro.fi/palvelut/
kulttuuri-ja-vapaa-aika/kansalaisopisto
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Henkilökunta
Rehtori Pirkko Pilvinen, puh. 050 521 5142,
sähköpostiosoite: pirkko.pilvinen@hameenkyro.fi
Toimistonhoitaja Heidi Reko,
puh. 050 502 3734,
sähköpostiosoite: heidi.reko@hameenkyro.fi
Tekstiilityön opettaja Elise Turppa,
puh. 050 560 6370,
sähköpostiosoite: elise.turppa@hameenkyro.fi
Lasten ja nuorten taidekoulu
Vastaava opettaja Kristiina Heimonen
puh. 050 384 4876
sähköpostiosoite: kristiina.heimonen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta
Hämeenkyrön kansalaisopisto on osa Hämeenkyrön
elämänlaatupalveluita ja toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnan esittelijä sivistysjohtaja Kimmo
Levänen (puh. 050 682 45/työ).

Opiston työvuosi
Syyslukukausi
14 vkoa
- taiteen perusopetus
16 vkoa

23.8.–5.12.2021
23.8.–19.12.2021

Syysloma 18.–24.10.2021
Opetusta ei anneta pyhäinpäivän aattona eikä pyhäinpäivänä 5.- 6.11.2021 eikä itsenäisyyspäivän aattona
eikä itsenäisyyspäivänä 5. - 6.12.2021.
Kevätlukukausi
14 vkoa
- taiteen perusopetus
17 vkoa

10.1.–24.4.2022
10.1.–15.5.2022

Talviloma 28.2.–6.3.2022
Opetusta ei anneta pääsiäisviikolla 14.–18.4.2022 eikä
vappuaattona eikä vappuna 30.4. - 1.5.2022.

Kurssimaksut
Kurssimaksut laskutetaan lukukausittain. Laskut lähetetään postitse. Laskua ei peruta eikä maksettuja kurssimaksuja palauteta, vaikka opiskelija ei osallistuisi kurssille tai opiskelu keskeytyisi. Kurssimaksu on maksettava
myös, vaikka opiskelija olisi keskeyttänyt opintonsa
ennen laskun saapumista, sillä kurssien toteutumisesta
päätetään opiskelijoiden ilmoittautumismäärien perusteella.
Mikäli opiskelijalla on aiemmilta lukuvuosilta maksamattomia kurssimaksuja, ei hänellä eikä alaikäisellä
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perheenjäsenellään ole opinto-oikeutta Hämeenkyrön
kansalaisopistossa lukuvuonna 2021–2022. He eivät voi
myöskään ilmoittautua kursseille.
Kurssimaksuista on päättänyt sivistyslautakunta ja joiltakin osin kansalaisopiston rehtori.

Opetuksen keskeytyminen
Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä
johtuvista peruuntumisista.

Kulttuuri- ja liikuntasetelit sekä
mobiilimaksut
Kurssimaksuja on mahdollista maksaa eri maksuvälineillä syyslukukaudella viimeistään 8.10.2021 ja kevätlukukaudella 31.1.2022. Niillä ei voi maksaa jo lähetettyjä
laskuja.
Maksuvälineinä käyvät Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit, SmartumPay ja QR-maksu, Edenredin setelit ja
MyEdenred-mobiilimaksu, Tyky- ja Tyky+ -setelit sekä
ePassi.
Huomioithan, että nämä maksuvälineet ovat henkilökohtaisia eikä niillä voi maksaa toisen henkilön kurssimaksuja. Kursseja ei saa maksaa ennen kuin varmistuu,
että kurssi alkaa!
Smartumin SmartumPay:llä ja Edenredin mobiilimaksulla maksetuista kurssimaksuista tulee toimittaa tosite
opiston toimistoon. Tositteesta tulee näkyä selvästi asiakkaan täten maksaman kurssin numero ja nimi sekä
koskeeko maksu syys- vai kevätlukukautta.
Mikäli haluat, että opisto veloittaa kurssimaksun Smartumin QR-koodin numerosarjalla tai ePassilla, ilmoita
siitä toimistolle syyslukukaudella 8.10.2021 mennessä ja
kevätlukukaudella 31.1.2022 mennessä tai heti ilmoittautumisen jälkeen.
Setelit ja kurssimaksua mahdollisesti täydentävä tasaraha toimitetaan kurssin ensimmäisen kokoontumiskerran
jälkeen suljetussa kirjekuoressa Monitoimikeskus Sillan
pääoven (F-oven) vieressä olevaan postilaatikkoon.
Kuoren sisällä tulee olla kurssin numero ja nimi sekä
osallistujan nimi.
Epäselvissä tilanteissa kannattaa soittaa kansalaisopiston toimistoon p. 050 502 3734.
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Aktiivikortti, nuoret ja ikäihmiset
Aktiivikortti (80 €) lunastetaan ilmoittautumalla opiskelijaksi Aktiivikurssille (nro 990301) syyslukukauden osalta
viimeistään 30.9.2021 ja kevätlukukauden osalta (nro
990302) 31.1.2022. Tällöin opiskelijalta ei laskuteta muilta ryhmäopetuskursseilta kuin mahdollinen tarvikemaksu. Alle 20-vuotiaiden ja yli 80 -vuotiaiden kurssimaksu
muussa ryhmäopetuksessa kuin taiteen perusopetuksessa on 20 € (+mahdollinen tarvikemaksu).

Kurssilahjakortti
Kansalaisopiston toimistosta voi noutaa lahjakortin, jota
vastaan lahjan saaja pääsee ilmaiseksi valitsemalleen
kurssille. Lasku lahjakortista lähetetään lahjan antajalle,
joka kortin noutaessaan määrittelee myös lahjakortin
arvon.

Työttömät työnhakijat
Työvoimatoimistossa kirjoilla olevat hämeenkyröläiset
työttömät työnhakijat voivat osallistua lukuvuonna
2021–2022 syys- ja kevätlukukaudella maksutta yhdelle
normaalihintaiselle kansalaisopiston ryhmäopetuskurssille.
Asiakkaan tulee ennen kurssin alkamista kirjautua www.
mol.fi –sivuille pankkitunnuksillaan ja tulostaa omista
tiedoistaan todistus, joka osoittaa että hän on työtön
työnhakija.Todistus on esitettävä kansalaisopiston toimistossa sen aukioloaikana ennen kuin opiskelija on
toisen kerran läsnä ao. kurssilla.
Todistus työttömyydestä on esitettävä syyskaudesta ja
kevätkaudesta erikseen.

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

Ryhmäkoot
Kurssin alkamisen edellytyksenä on, että ilmoittautuneita
on tarpeeksi: alkeiskursseilla 10, liikuntaryhmissä 15 ja
jatkoryhmissä 7 opiskelijaa. Kitaran- ja pianonsoitossa
annetaan yksilö- ja pariopetusta.
Kurssi toteutuu automaattisesti, jos ilmoittautuneita
on riittävästi. Ilmoitamme erikseen vain kurssin
peruuntumisesta.

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

Tiedottaminen
Opiston toiminnasta tiedotetaan some-kanavien kautta,
kansalaisopiston kotisivuilla, opiskelijoille tekstiviestein
ja kursseilla. Mahdollisuuksien mukaan käytetään Hämeenkyrössä ilmestyvää paikallislehteä.
Opiskelijoille ilmoitetaan kurssimuutoksista ensisijaisesti
tekstiviestillä. Siksi ilmoittautumisten yhteydessä kysytään opiskelijan matkapuhelinnumero.

Hämeenkyrön kansalaisopisto pidättää oikeuden
opetusohjelman muutoksiin.

Lasten ja nuorten
kursseja
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy kurssin kohdalla ilmoitettuna
aikana.
Tämän otsikon alle on koottu erityisesti lapsille ja
nuorille suunnattuja kursseja.
Alle 20-vuotiaiden kurssimaksu on muilta ryhmäkursseilta kuin taiteen perusopetuksesta 20 € / lukukausi.
110303 Kurkistus sarjakuvien maailmaan
To 17.30–20.30
7.10.–11.11.2021		
20 h / 20 €
Yhteiskoulu, kuvataideluokka, Ristamäentie 13
Elina Lahdenperä
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2021 klo 12
Nuorten sarjakuvakurssi opastaa sarjakuvan perusteisiin. Tutustutaan työvälineisiin ja tekniikoihin, kevyesti
sarjakuvan teoriaan sekä sarjakuvan formaatteihin ja
tyylisuuntiin. Piirretään myös omia sarjakuvia, kukin pääsee keskittymään omaan mielenkiinnon kohteeseensa.
Kurssi sopii sekä aiemmin sarjakuvia tehneille että vasta
sarjakuvapiirtämisen maailmaan tutustuville nuorille.
Kurssilla on yksi lauantainen pajapäivä 6.11.2021 klo
10-13 Pikkusillassa.

Lisää kuvataidekursseja ks. s. 56
Kuvataiteen taiteen perusopetus
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110472 Kässäpaja lapsille ja varhaisnuorille
Ti 17.30–19.00
7.9.–2.11.2021
16 h / 20 €
Monitoimikeskus Silta, tekstiilityö 1049
Anne Aalto
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2021 klo 12
Kässäpajassa toteutetaan monilla eri tekniikoilla kurssilaisia kiinnostavia töitä. Ehkäpä kurssilla huovutetaan,
ommellaan, naulataan, käytetään vanhoja kirjoja... Kurssi sopii kolmasluokkalaisille ja sitä vanhemmille kädentaidoista kiinnostuneille.

Hämeenkyrön nuorisopuhallinorkesteri

Hämeenkyrön nuorisopuhallinorkesteri Puhallica D
-alkeisorkesteriin otetaan uusia soittajia ensi syksynä.
Aikaisempaa soittotaitoa ei tarvita ja soittimenkin saat
vuokrattua.
Uusien soittajien soitinkokeilu ja soittimien valinta on ke
18.8.2021 klo 18.00 Monitoimikeskus Sillan musiikkiluokassa.
Puhallican molempien orkestereiden harjoitukset ovat
Monitoimikeskus Sillassa Kyrönsarventie 16, Kirkonkylän
koulun musiikkiluokassa 1052. Käynti koulun takapihalta
R-ovesta. Orkesterien kapellimestarina on Marita Rantamäki.
Katso lisätietoja s. 25
110127 Puhallica D
Ke 17.00–18.00
15.9.–1.12.2021		
12.1.–11.5.2022 		
Monitoimikeskus Silta, musiikki 1052
Marita Rantamäki
Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2021 klo 12

110126 Puhallica B
Ke 18.00–19.30
1.9.–1.12.2021 		
34 h
12.1.–11.5.2022		
26 h
Monitoimikeskus Silta, musiikki 1052
Marita Rantamäki
Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2021 klo 12
Tämä orkesteri on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta
soittaneille. Tervetuloa vanhat ja uudet soittajat.
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Teatterikursseja ks. s. 54
Teatteritaiteen taiteen perusopetus
830107 Nuorten höntsypallovuoro
To 16.00–17.00
2.9.–9.12.2021 		
14 h / 20 €
Yhteiskoulu, liikuntasali, Ristamäentie 13
Meiju Punkka
Ilmoittautuminen päättyy 26.8.2021 klo 12
Nuorten höntsypallovuorolla pelaillaan höntsäilymielessä erilaisia pallopelejä porukan kiinnostuksen mukaan.
Vuoro on tarkoitettu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille
nuorille.
410201 Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet
To 18.00–20.30
16.9.–25.11.2021
30 h / 50 € (nuorilta 20 € + 		
			rakennussarja)
Yhteiskoulu, teknisen työn tila, Ristamäentie 13
Juha-Pekka Niininen
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2021 klo 12
Kurssilla käsitellään sähkötekniikan ja elektroniikan perusteita. Opiskelijat kokoavat jonkin itse hankkimansa
vapaavalintaisen työn esim. kouluelektroniikan rakennussarjoista. Ryhmän kiinnostuksen mukaan paino voi
olla sähkötekniikassa tai elektroniikassa. Kurssin kokonaispituus on 30 oppituntia, mutta kurssikertojen pituus
vaihtelee johtuen kunkin kerran ohjelmasta.

Kursseja monelta alalta
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy kurssin kohdalla ilmoitettuna
aikana.
320301 Sinustako harrastekaveri?
Ke 17.00–21.00
25.8. ja 1.9.2021
8 h / Ei kurssimaksua
Rönsyn toimitila, Torikatu 8
Eija Mäkipää ja Pirkko Pilvinen
Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2021 klo 12
Harrastekaveri auttaa toimintaa kaipaavan löytämään
mieleisensä harrastuksen sekä ohjaa ja saattelee hänet
sen pariin. Tarvittaessa harrastekaveri voi olla myös
mukana harrastuksessa. Kurssi sopii kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä, haluavat toimia innostajana ja tukijana harrastusta kaipaavalle lapselle,
nuorelle tai aikuiselle. Kurssi järjestetään yhteistyössä
Rönsy ry:n kanssa. Toinen vapaaehtoistyön kurssi
järjestetään 25.11.2021.
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990201 Uuden koiranomistajan ABC
Ti 17.30–19.00
24.8.–14.9.2021
8 h / 22 €
Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 16
Anu Hänninen
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021 klo 12
Oletko tai onko perheessänne mietitty jo pitkään koiran
hankintaa? Mietityttääkö sopivan rodun valinta tai arki ja
harrastaminen koiran kanssa? Kurssin aikana tutustutaan koiraan lemmikkinä sekä yleisesti että osallistujien
oman tilanteen pohjalta. Kurssin jälkeen osallistujat tietävät koiranomistamisen perusasiat, osaavat hakea luotettavaa lisätietoa kohtaamistaan haasteista sekä ymmärtävät vastuullisen koiranomistajuuden perustan.
Kurssikertojen aiheet:
* Sopivan rodun ja pennun valinta
* Sujuva arki pennun kanssa
* Harrastuslajien esittely ja niihin tutustuminen
* Yleisimmät haasteet koiran kanssa

990202 Bilisilta -aloittelijoiden biljardikurssi
To 17.00–20.00
26.8.2021 		
4 h / Ei kurssimaksua
Monitoimikeskus Silta, kirjasto, Kyrönsarventie 16
Anu Hänninen
Ilmoittautuminen päättyy 20.8.2021 klo 12
Illan aikana käydään toiminnallisesti läpi biljardin säännöt ja etsitään oma pelityyli sekä pelataan harjoituspelejä. Mitään etukäteistietoja tai -taitoja ei tarvita ja kurssi
sopii kaiken ikäisille!

340102 Ilmaiset kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmat
To 17.30–20.30
9.–23.9.2021		
12 h / 33 €
Yhteiskoulu, ATK-luokka, Ristamäentie 13
Mira Seilonen
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2021 klo 12
Kurssilla esitellään ja kokeillaan ilmaisia kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia. Kurssille osallistuminen edellyttää
tietokoneen käytön perustaitojen hallintaa.

410201 Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet
To 18.00–20.30
16.9.–25.11.2021
30 h / 50 € (nuorilta 20 € +
			rakennussarja)
Yhteiskoulu, teknisen työn tila, Ristamäentie 13
Juha-Pekka Niininen
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2021 klo 12
Kurssilla käsitellään sähkötekniikan ja elektroniikan perusteita. Opiskelijat kokoavat jonkin itse hankkimansa
vapaavalintaisen työn esim. kouluelektroniikan rakennussarjoista. Ryhmän kiinnostuksen mukaan paino voi
olla sähkötekniikassa tai elektroniikassa. Kurssin kokonaispituus on 30 oppituntia, mutta kurssikertojen pituus
vaihtelee johtuen kunkin kerran ohjelmasta.
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510101 Ikäautoilijan kuntokurssi
Ke 9.00–12.00
13. ja 27.10.2021
6 h / Ei kurssimaksua.
Toimipaikka avoin
Opettaja avoin
Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2021 klo 10
Ikäautoilijan kuntokurssilla pyritään tukemaan niiden
iäkkäiden autoilua, jotka haluavat ja voivat jatkaa autoilua turvallisesti. Kurssin tavoitteena on ajotaidon ylläpitäminen ja sen kehittäminen. Kurssi tarjoaa koulutettaville
eväitä jatkuvaan oman toiminnan ja ajamisen arviointiin.
Kurssin tavoitteena on itsetuntemuksen lisääminen,
auttaa ymmärtämään ikääntymisen vaikutuksia ajokykyyn ja ajamiseen. Samalla saadaan tietoa ikäautoilijan
tyypillisistä vaaratilanteista ja siitä, miten niitä voi välttää. Kurssi koostuu seuraavista aihekokonaisuuksista:
Turvallinen ajaminen - mitä se on? Ikäautoilijan kuva.
Ajoneuvo ja sen hallinta. Erilaisissa ympäristöissä ajaminen. Erilaisissa olosuhteissa ajaminen. Ajaminen ja muu
ajoneuvoliikenne. Ajaminen ja suojaton liikenne. Kurssi
on suunnattu jokaiselle yli 64-vuotiaalle. Kurssi kokoontuu 13. ja 27.10.

119831 Kynttiläkurssi
Pe 17.30–20.30, la 10.00–13.00
29.–30.10.2021		
8 h / 22 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Elise Turppa
Ilmoittautuminen päättyy 18.10.2021 klo 12
Valmistetaan kynttilöitä kastaen ja valaen sekä koristellaan niitä. Myös kolmihaaraisten kynttilöiden sekä sytykeruusujen teko onnistuu. Materiaalit saa ostaa opettajalta, omat muotit mukaan (esim. kertakäyttöpikareita,
vanukaspurkkeja, kuppeja ym.).

110478 Rummunrakennusviikonloppu
Pe 17.00–20.00, la ja su 10.00–16.00
19.–21.11.2021		
20 h / 45 €
Tuohela, Tanolantie 53, Kyröskoski
Tuovi Sulonen-Karhu
Ilmoittautuminen päättyy 1.11.2021 klo 8
Kurssilla valmistetaan poron tai peuran nahasta rumpu,
josta voi käyttää nimitystä kannus tai shamaanirumpu.
Aikaisempaa rummunrakennuskokemusta ei tarvita.
Opettajalle kurssilla maksettavat materiaalit maksavat
noin 70- 80 €. Opettaja tekee niistä yhteistilauksen, joten otathan häneen heti yhteyttä, kun olet ilmoittautunut
kurssille: Tuovi Sulonen-Karhu puh. 045 891 0970 tai
sähköposti tuovikatariina@gmail.com
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Kuvataide, sarjakuvat ja
valokuvaus
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy kurssin kohdalla ilmoitettuna
aikana.
110302 Eurooppalaisen kuvataiteen historia
antiikista modernismiin
Ke 18.00–19.00
1.9.–13.10.2021		
9 h / 27 €
Monitoimikeskus Silta, luokka 2022, Kyrönsarventie 16
Kai Asunta
Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2021 klo 12
Kurssilla tutustutaan taidehistorian kehityslinjoihin, sen
syihin ja seurauksiin sekä esimerkkiteoksiin, jotka valaisevat eri aikakausia.
110301 Kuvataidetta piirtäen ja maalaten
To 17.30–20.30
26.8.–2.12.2021		
56 h / 54 €
13.1.–28.4.2022		
56 h / 54 €
Monitoimikeskus Silta, puutyö 1055, Kyrönsarventie 16
Sirpa Ristamäki
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021 klo 12
Kuvataidetta tehdään torstai-iltaisin piirustuksen ja
maalauksen eri tekniikoilla. Kurssilla työskentelevät niin
aloittelijat kuin pidempään harrastaneetkin, yhdessä
kokeillen ja taitoja kartuttaen. Opetus liittyy yhteisiin teemoihin, mutta osallistuja voi vapaasti työstää myös omia
aiheitaan. Piirtämisen ja maalaamisen perusasioiden
ohessa tutustutaan myös väri- ja sommitteluoppiin sekä
taiteen historiaan ja nykyisyyteen. Osa materiaaleista
hankitaan yhteisesti. Perusvälineet tekijöillä on itsellään
(kynät, siveltimet, lehtiöt jne.)
110303 Kurkistus sarjakuvien maailmaan
To 17.30–20.30
7.10.–11.11.2021		
20 h / 20 €
Yhteiskoulu, kuvataideluokka, Ristamäentie 13
Elina Lahdenperä
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2021 klo 10
Nuorten sarjakuvakurssi opastaa sarjakuvan perusteisiin. Tutustutaan työvälineisiin ja tekniikoihin, kevyesti
sarjakuvan teoriaan sekä sarjakuvan formaatteihin ja
tyylisuuntiin. Piirretään myös omia sarjakuvia, kukin pääsee keskittymään omaan mielenkiinnon kohteeseensa.
Kurssi sopii sekä aiemmin sarjakuvia tehneille että vasta
sarjakuvapiirtämisen maailmaan tutustuville nuorille.
Kurssilla on yksi lauantainen pajapäivä 6.11.2021 klo
10-13 Pikkusillassa.
110403 Kukka- ja maisemakortteja vahamaalauksella
La 10.00–16.00
28.8.2021		
5 h / 32 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Taina Nurmi
Ilmoittautuminen päättyy 20.8.2021 klo 12
Vahamaalaus on vanha taidemuoto: Mehiläisvaha kuumennetaan ja sulaa vahaa käytetään maalina. Tekniikka
on helppo omaksua eikä tekijältä vaadita piirustus- tai
maalaustaitoja. Värien lämmitystyökaluina käytetään
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encaustic -silitysrautaa ja kolvia. Tervetuloa kokeilemaan
upeaa uutta tekniikkaa! Materiaalimaksu 10 € sisältyy
kurssimaksuun.
119820 Valokuvauksen perusteet
La 14.00–17.00
30.10.–20.11.2021
12 h / 33 €
Monitoimikeskus Silta, sininen kirjastoluokka 1032,
Kyrönsarventie 16
Olli Perttula
Ilmoittautuminen päättyy 15.10.2021 klo 12
Kurssilla opetellaan käyttämään kameran perustoimintoja ja perehdytään valokuvailmaisuun. Ohjelma sisältää
opetusta ja ohjattuja harjoitustöitä. Välineenä kurssille
mieluiten järjestelmäkamera tai pokkari. Opetusta ei ole
pyhäinpäivänä 6.11.2021.

119821 Valokuvauksen perusteiden jatko
La 14.00–17.00
15.1.–5.2.2022		
16 h / 39 €
Monitoimikeskus Silta, sininen kirjastoluokka 1032,
Kyrönsarventie 16
Olli Perttula
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2022 klo 12
Kurssilla perehdytään valokuvailmaisuun ja sen erilaisiin
keinoihin ja tyyleihin. Ohjelmassa opetusta ja ohjattuja
harjoitustöitä. Välineenä kurssille mieluiten pokkari tai
järjestelmäkamera.

Sanataide
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy kurssin kohdalla ilmoitettuna
aikana.
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110601 Lavarunokurssi
La 10.00–15.00
11.9.2021
7 h / 22 €
Kyrölä, Laivatie 3
Mia Lempinen
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2021 klo 12
Herätä tekstisi eloon ja kirjoita lavalle! Kurssilla kokeillaan helppoa tapaa lukea ja esittää tekstejä. Mukaan voi
ottaa myös valmiita tekstejä, mutta kurssin aluksi tehdään myös harjoituksia.
110611 Luova kirjoittaminen
Ma 17.15–18.45
23.8.–29.11.2021		
28 h / 44 €
10.1.–25.4.2022 		
28 h / 44 €
Monitoimikeskus Silta, sininen kirjastoluokka 1032,
Kyrönsarventie 16
Mia Lempinen
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021 klo 12
Jokainen osaa kirjoittaa ja jokaisella on sanottavaa. Jokaisen kirjoittaminen on lahja. Tällä kurssilla voi kirjoittaa
matalalla kynnyksellä tai vankemmalla kokemuksella.
Palautetta saa omista lähtökohdistaan käsin.
Luovan kirjoittamisen kurssilla lähdetään liikkeelle kunkin
omista kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Kokeillaan mihin sanat riittävät. Kurssilla tutustutaan kerronnan
keinoihin ja kirjoitetaan tarinoita, runoja, dialogia.
Tärkeintä on kirjoittaminen ja ajatusten jakaminen muiden osanottajien kanssa. Harjoituksia tehdään tunnilla
ja kotitehtävinä. Omien tekstien lukeminen ryhmässä on
vapaaehtoista, mutta toivottavaa.

Terveys
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy kurssin kohdalla ilmoitettuna
aikana.
610105 Ensiapu 1 -kurssi
La 9.00–15.30
20.–21.11.2021
16 h / 60 €
Kyrölä, Laivatie 3
Eveliina Jokinen
Ilmoittautuminen päättyy 1.11.2021 klo 12
Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa,
hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annettava ensiapu,
peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron
häiriötila (sokki), haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat sekä myrkytykset. Ensiapukurssin
EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta. Todistus
sisältyy kurssin hintaan.
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Hierontakurssilla
Hieronnan saloihin johdattelee koulutettu hieroja.Illan
aikana perehdytään hieman ihmisen kehoon sekä pää-,
niska-hartia- ja jalkahierontaan sekä hieronnan jälkeisin
venytyksiin. Kaikissa hierontailloissa on sama ohjelma.
610101 Hyvinvointia hieronnalla - kotihierojan
kurssi A
Ke 18.00–19.30
22.9.2021
2 h / 11 €
Kyrölä, Laivatie 3
Raimo Hamari
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2021 klo 12
610102 Hyvinvointia hieronnalla - kotihierojan
kurssi B
Ke 18.00–19.30
29.9.2021
2 h / 11 €
Kyrölä, Laivatie 3
Raimo Hamari
Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2021 klo 12
610103 Hyvinvointia hieronnalla - kotihierojan
kurssi C
Ke 18.00–19.30
6.10.2021
2 h / 11 €
Kyrölä, Laivatie 3
Raimo Hamari
Ilmoittautuminen päättyy 28.9.2021 klo 12
610104 Hyvinvointia hieronnalla - kotihierojan
kurssi D
Ke 18.00–19.30
13.10.2021		
2 h / 11 €
Kyrölä, Laivatie 3
Raimo Hamari
Ilmoittautuminen päättyy 6.10.2021 klo 12

Ruokakurssit
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy kurssin kohdalla ilmoitettuna
aikana.
Tervetuloa viettämään ranskalaishenkisiä päiviä, jotka
alkavat klo 10 ranskalaisella aamiaisella (maitokahvia, patonkia ja voisarvia). Päivän aikana valmistetaan
ranskalainen ateria (alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka).
Ruokaillaan, keskustellaan ranskalaisuudesta ja maan
ruokakulttuurista. Kenenkään ei tarvitse olla huippukokki.
Laskutettavan kurssimaksun lisäksi osallistujat maksavat
ruoka-ainemaksun, (noin 20 euroa) joka kerätään päivän
aikana. Huom. Kurssi on suomenkielinen. Erityisruokavaliot otetaan huomioon.
Kurssit 1 B ja 2B järjestetään yhteistyössä Hämeenkyrön
nuorisoseura ry:n kanssa. Huom. Ruokakursseilla 1A ja
1B sekä 2A ja 2B on keskenään sama sisältö.
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810240 Ranskalainen ruokakurssi 1A
La 10.00–18.00
25.9.2021
10 h /33 €
Yhteiskoulu, kotitalousluokka, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2021 klo 12
810241 Ranskalainen ruokakurssi 1B
La 10.00–18.00
27.11.2021
10 h / 33 €
Yhteiskoulu, kotitalousluokka, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Ilmoittautuminen päättyy 12.11.2021 klo 12
810242 Ranskalainen ruokakurssi 2A
La 10.00–18.00
12.3.2022
10 h / 33 €
Yhteiskoulu, kotitalousluokka, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Ilmoittautuminen päättyy 25.2.2022 klo 12
810243 Ranskalainen ruokakurssi 2B
La 10.00–18.00
9.4.2022		
10 h / 33 €
Yhteiskoulu, kotitalousluokka, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Ilmoittautuminen päättyy 25.3.2022 klo 12
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Musiikki
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy kurssin kohdalla ilmoitettuna
aikana.
110111 Pinsiön mieskuoro
Ma 18.30–20.00
23.8.–30.11.2021 		
28 h / 44 €
10.1.–2.5.2022		
30 h / 44 €
Sasin päiväkoti, Sasintie 81
Vesa Rantamäki
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021 klo 12
Pinsiön mieskuoro on vireä ja virkeä, taiteellisesti ja
teknisesti kehittynyt ja kehittyvä noin 20-jäseninen mieskuoro, joka kokoaa joukkoonsa mielellään myös uusia
laulajia usean kunnan alueelta. Opetusohjelmassa mieskuorolaulujen harjoittelua, äänenmuodostusta, esiintymisiä ym. Uudet laulajat toivotetaan aina tervetulleiksi!
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Hämeenkyrön nuorisopuhallinorkesteri
Puhallica

Hämeenkyrön nuorisopuhallinorkesteri Puhallica D
-alkeisorkesteriin otetaan uusia soittajia ensi syksynä.
Aikaisempaa soittotaitoa ei tarvita ja soittimenkin saat
vuokrattua.
Uusien soittajien soitinkokeilu ja soittimien valinta
on ke 18.8.2021 klo 18.00 Monitoimikeskus Sillan
musiikkiluokassa. Sisäänkäynti R-ovesta. Näistä voit
valita: huilu, trumpetti, tuuba, oboe, käyrätorvi, lyömäsoittimet, klarinetti, vetopasuuna, alttosaksofoni, baritonitorvi, ksylofoni/kellopeli.
Puhallican alkeisorkesterin harjoitukset alkavat keskiviikkona 15.9.2021.Uudet soittajat opettelevat Pirkanmaan
musiikkiopiston opettajien johdolla oman soittimensa
hallintaa pienissä ryhmissä. Soitinopetuksesta peritään
lukukausimaksu, orkesteriharjoitukset ovat ilmaiset.
Orkesteriharjoituksiin voit osallistua myös siinä tapauksessa, että saat soitinopetusta muualta kuin Pirkanmaan
musiikkiopistosta. Puhallicalla on viikoittaisten harjoitusten lisäksi keikkoja ja toisinaan myös ulkomaanmatkoja.
Kysy halutessasi lisätietoja Marita Rantamäki p. 050 513
9059, marita.rantamaki@yahoo.com tai Markku Helle
p. 050 598 7852. Lisätietoja löydä myös Puhallican blogisivulta: http://puhallica.blogspot.com/.
Puhallican molempien orkestereiden harjoitukset ovat
Monitoimikeskus Sillassa Kyrönsarventie 16, Kirkonkylän
koulun musiikkiluokassa 1052. Käynti koulun takapihalta
R-ovesta. Orkesterien kapellimestarina on Marita Rantamäki.
Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2021 klo 12
Orkestereiden harjoitusajat
110127 Puhallica D
Ke 17.00–18.00
15.9.–1.12.2021
12.1.–11.5.2022
110126 Puhallica B
Ke 18.00–19.30
1.9.–1.12.2021 		
34 h
12.1.–11.5.2022		
26 h
Tämä orkesteri on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta
soittaneille. Tervetuloa vanhat ja uudet soittajat.
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Soitinopetus
Pianonsoiton sisältö painottuu opiskelijan valinnan mukaan klassisen ja kevyen musiikin tai vapaan säestyksen
opiskeluun. Tunneilla vahvistetaan soittotekniikkaa ja
nuotinlukutaitoa. Vapaan säestyksen opinnoissa opetellaan säestämään erilaisilla tavoilla sointumerkeistä.
Opinnot edellyttävät säännöllistä kotiharjoittelua! Syyslukukaudella 15 ja kevätlukukaudella 15 30 min. mittaista
oppituntia.
110142 Pianonsoitto
Ke 15.00–18.00
25.8.–8.12.2021		
10 h / 225 €
12.1.–27.4.2022		
10 h / 225 €
Monitoimikeskus Silta, luokka 1037, Kyrönsarventie 16
Päivikki Helinheimo
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021 klo 12
110143 Pianonsoitto, Mahnala
Ti 15.00–18.00
24.8.–7.12.2021 		
10 h / 225 €
11.1.–26.4.2022 		
10 h / 225 €
Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 761
Päivikki Helinheimo
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021 klo 12
110141 Etäpiano
Päivä ja kellonaika sovitaan opettajan kanssa
23.8.–13.12.2021
10 h / 225 €
10.1.–25.4.2022 		
10 h / 225 €
Päivikki Helinheimo
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021 klo 12
Nyt uutuutena voi pianonsoittoa opiskella kotoa käsin.
Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Opetuksen
sisältö suunnitellaan henkilökohtaisesti jokaisen opiskelijan taitotason mukaan. Opettajalta voi kysyä lisätietoja
laitevaatimuksista. Hyvillä laitteilla ja yhteyksillä saadaan
aikaiseksi onnistunut opiskelukokemus. Opettaja on yhteydessä ilmoittautuneisiin opiskelijoihin ja sopii heidän
kanssaan sopivan päivän ja kellonajan. Opinnot edellyttävät säännöllistä kotiharjoittelua! Syyslukukaudella 15 ja
kevätlukukaudella 15 30 min. mittaista oppituntia.
110144 Akustisen/sähkökitaran soitto
Ti 15.00–19.00
31.8.–30.11.2021		
13 x 30 min. / 195 €
11.1.–19.4.2022		
14 x 30 min. / 210 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Olli Perttula
Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2021 klo 10
Kurssilla perehdytään opiskelijan valinnan mukaan akustisen- tai sähkökitaran soittoon. Yksilöopetuksena toteutettava kurssi sopii sekä vasta-alkajille että kokeneemmille soittajille. Perusasioista edetään opiskelijan tason
mukaisesti aina improvisaatioon saakka. Edistyminen
ja osallistuminen edellyttää säännöllistä kotiharjoittelua.
Syyslukukaudella 13 30 min. mittaista oppituntia ja kevätlukukaudella 14 opetuskertaa.
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Äänitystekniikka
110191 Biisidemopaja
To 18.00–19.30
9.–30.9.2021		
8 h / 22 €
Kyröskosken koulu, Koulukatu 26
Jussi Markkola
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2021 klo 12
Kurssilla aiheena kotistudio ja äänittämisen alkeet. Pajassa käydään askel askeleelta läpi kaikki mitä tarvitaan
omien biisidemojen tekemiseen: laitteet ja ohjelmistot
(PC), äänitystavat ja editointi sekä miksaaminen.

Kädentaidot
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy 18.8.2021 klo 12 ellei kurssin
kohdalla toisin mainita.

Puu, metalli, lasi ja keramiikka
110476 Puutyöt
Su 14.00–17.00
29.8.–5.12.2021		
56 h / 56 €
9.1.–24.4.2022 		
56 h / 56 €
Monitoimikeskus Silta, puutyö 1055, Kyrönsarventie 16
Jarkko Hamari
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan kurssilaisten haluamia puutuotteita. Opitaan ja kerrataan koneiden turvallinen käyttö. Omat materiaalit mukaan. Opiskelijoilla
tulee olla kurssilla mukanaan henkilökohtaiset kuulo- ja
silmäsuojaimet. Kurssi on tarkoitettu täysi-ikäisille opiskelijoille.

110479 Koristeveiston alkeet, viikonloppukurssi
Pe 17.00–20.00, la ja su 10.00–16.00
22.–24.10.2021 		
20 h / 45 €
Tuohela, Tanolantie 53, Kyröskoski
Tuovi Sulonen-Karhu
Ilmoittautuminen päättyy 15.10.2021 klo 12
Koristeveiston lyhytkurssi tarjoaa mahdollisuuden päästä
kokeilemaan veiston kiekuroita. Kurssilla suunnitellaan
sekä valmistetaan omavalintainen pieni koristeveistoesine esimerkiksi peilin kehys tai patsas. Tutustutaan
koristeveisto tekniikkaan sekä veistorautojen käyttöön ja
teroitukseen. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse. Puumateriaalia voi ostaa opettajalta.
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110491 Puukko- ja metallityökurssi
Ke 18.00–20.15
25.8.–1.12.2021		
42 h / 50 €
12.1.–20.4.2022		
42 h / 50 €
Osaran Maaseutuopetusyksikkö, Huikuntie 33
Alex Öfverström
Kurssilla tehdään puukon ja tupen kokonaisuuksia ja
pienimuotoisia metallitöitä. Aikaisempaa kokemusta
metallitöistä ei vaadita. Kurssilaisten on käytettävä omia
suojalaseja ja kuulosuojaimia sekä asianmukaista työvaatetusta. Opettajalta voi ostaa puukon teossa tarvittavia materiaaleja. Sopii myös aikuisen ja lapsen yhteiseksi harrastukseksi.

119816 Lasityökurssi
Ke 17.30–20.30
25.8.–1.12.2021		
56 h / 56 €
12.1.–20.4.2022		
56 h / 56 €
Monitoimikeskus Silta, puutyö 1055, Kyrönsarventie 16
Hilkka Juppi
Suunnitellaan ja valmistetaan tiffany- ja lasinsulatusmenetelmillä lasitöitä, perehdytään eri valmistustekniikoihin
ja -työvälineisiin. Tehdään ikkunatasotöitä, valaisimia,
kolmiulotteisia töitä, vateja, koruja jne. Kurssi sopii hyvin
sekä vasta-alkajille että aiemmin lasitöitä tehneille. Esillä
uusia malleja ja ideoita. Materiaaleja ostettavissa opettajalta. Uunimaksu käytön mukaan.

110401 Keramiikkakurssi
Ma 17.45–20.45
23.8.–29.11.2021		
56 h / 76 €
10.1.–25.4.2022		
56 h / 76 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Taina Nurmi
Kurssi sopii sekä uusille että kokeneille harrastajille.
Tehdään esineitä käsinrakennustekniikoilla, harjoitellaan
koristelua ja lasittamista. Kurssi ei sovi lapsille tilassa
käytettävien myrkyllisten lasitteiden vuoksi. Polttomaksu
20 €/lukukausi sisältyy kurssimaksuun.

110402 Yllätysten rakukeramiikka
Ke 17.30–21.00
25.8.–22.9.2021
16 h / 39 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Taina Nurmi
Kurssilla tehdään käsinrakennustekniikoilla esineitä, jotka poltetaan rakupoltossa kaasun avulla ja savustetaan.
Ensimmäisellä kerralla valmistetaan esineitä, toisella
kerralla ne lasitetaan ja kolmannella kerralla poltetaan
työt valmiiksi.
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Valjastyöt
119871 Valjastyö
La ja su 10.00–16.00
4.9.–17.10.2021
64 h / 90 €
Osaran Maaseutuopetusyksikkö, Huikuntie 33
Riikka Lampinen
Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2021 klo 12
Kurssilla tutustutaan valjastöiden perusteisiin ja materiaaleihin. Kurssipäivien aikana ehtii tehdä vaikka
hevoselle nahkariimun, vaihtaa satulaan vastinhihnat ja
korjaamaan rikkinäiset varusteet. Koiralle voi valmistaa
esim. nahkaisen pannan ja hihnan ja itselle vaikka nahkavyön tai asehihnan. Opettajalta voi ostaa materiaaleja
ja lainata työkaluja. Kurssipäivät 4.- 5.9.,18.-19.9.,
2.-3.10. ja 16.-17.10.

Entisöinti ja verhoilu
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy 18.8.2021 klo 12.
110486 Entisöintikurssi
Ti 18.00–20.15
24.8.–30.11.2021		
42 h / 50 €
11.1.–19.4.2022		
42 h / 50 €
Tuohela, Tanolantie 53, Kyröskoski
Markku Virtanen
Kurssilla entisöidään ja kunnostetaan vanhoja ja uudempia huonekaluja, kuten kaappeja, hyllyjä, pöytiä,
tuoleja, arkkuja ym. perinteisiä työtapoja ja materiaaleja
käyttäen. Opetellaan öljy- ja temperamaalien valmistus
ja käyttö sekä shell- ja selluloosalakkaus ja petsien käyttö. Tarvittaessa pintakäsittelyssä voidaan käyttää myös
ootrausta ja marmorointia sekä koristemaalausta.

Verhoilukurssilla verhoillaan huonekaluja perinteisin
menetelmin ja materiaalein. Mahdollista verhoilla myös
nykyhuonekaluja, toimistotuoleja, moottoripyörän satuloita ym. Verhoilu on aikaa vievää, joten jos ei ole verhoillut
aikaisemmin mitään, kannattaa harrastus alkaa pienistä
töistä (esim. yksittäinen tuoli, keinu tms.). Verhoilutarvikkeita ja kankaita ostettavissa opettajalta. Tarvittaessa
myös verhoilutyökalujen osto mahdollista.
110487 Huonekalujen verhoilu
To 13.30–16.30
2.9.–2.12.2021		
52 h / 53 €
13.1.–28.4.2022		
56 h / 57 €
Tuohela, Tanolantie 53, Kyröskoski
Elsi Karhumaa
110488 Huonekalujen verhoilu
To 17.30–20.30
2.9.–2.12.2021		
52 h / 53 €
13.1.–28.4.2022		
56 h / 57 €
Tuohela, Tanolantie 53, Kyröskoski
Elsi Karhumaa
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Kudonta
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
päättyy 18.8.2021 klo 12.
Tervetuloa kutomaan mattoja, liinoja, pyyhkeitä, shaaleja ja muita tekstiilejä! Kutomoissa on jo valmiina loimi
kapean maton kutomista varten. Nämä mattopuut voi
vuokrata käyttöönsä päivävuokralla, mikäli ei ole kurssilainen. Jos kuitenkin haluaa toteuttaa muitakin kudontatoiveitaan, kannattaa tulla kurssille. Siellä toimitaan
teemoittain vaihtuvissa pienissä tiimeissä, jonka jäsenet
sopivat keskenään, mitä kudotaan. Tavoitteena on, että
jokainen pääsee toteuttamaan unelmiensa värisiä ja
mallisia tekstiilejä.
Tiimi hankkii opettajan avustuksella loimet ja laittaa ne
puihin. Samalla kurssilaiset pääsevät perehtymään loimen kangaspuihin laittamiseen ja kudonnan perusasioihin.
Kurssit sopivat myös vuorotyötä tekeville; kunkin viikon
aamu- tai iltaryhmän voi valita oman työvuoronsa mukaan.
110436 Kudonta, kaikkea kivaa kangaspuilla
Ma 10.00–12.15
23.8.–29.11.2021 		
42 h / 49 €
10.1.–9.5.2022 		
48 h / 55 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Elise Turppa
110437 Kudonta, kaikkea kivaa kangaspuilla
Ma 18.00–20.15
23.8.–29.11.2021		
42 h / 49 €
10.1.– 9.5.2022
42 h / 55 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Elise Turppa
110438 Kudonta, kaikkea kivaa kangaspuilla
Ti 18.00–20.15
24.8.–30.11.2021		
42 h / 49 €
11.1.–3.5.2022		
48 h / 55 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Elise Turppa
110439 Kudonta, kirjonta ja makramé
To 9.30–11.45
26.8.–2.12.2021		
42 h / 49 €
13.1.–12.5.2022		
48 h / 55 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Elise Turppa
Tällä kudontakurssilla on mahdollista opiskella myös
kirjontaa tai makramé ta. Kirjonnassa tutustutaan esim.
peitto-, hardanger-, ym. kirjontaan. Makramé-solmeilua
tehdään esim. seinävaatteita, amppeleita ja koruja ym.
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Ompelu ja helmityöt
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy kurssin kohdalla ilmoitettuna
aikana.
110416 Ompelua, käsitöitä ja kansallispukuja
Ma 15.00–17.15
23.8.–29.11.2021		
42 h / 50 €
10.1.–25.4.2022		
42 h / 50 €
Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 13
Elise Turppa
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021 klo 12
Ideoidaan yhdessä, tuunataan ja ommellaan vaatteita arkeen ja juhlaan kurssilaisten tarpeiden mukaan. Henkilökohtaisessa ohjauksessa syntyy lähes mitä vain erilaisilla käsityötekniikoilla: uusia tai korjattuja kansallispukuja,
kirjottuja peittoja, makraméta, liinoja tms., neuleita, sukkia, huiveja tai (valo)ryijyjä. Mukavassa, idearikkaassa
seurassa ja hyvillä ohjeilla ompelukoneen ja saumurinkin
salat aukeavat! Aiempaa käsityökokemusta ei tarvita.

110423 Viikonloppu helmeillen
Pe 17.00–20.45, la 10.00–14.30 ja su 10.00–14.30
17.–19.9.2021
17 h / 39 €
Monitoimikeskus Silta, tekstiilityö 1049,
Kyrönsarventie 16
Tiina Karttunen
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2021 klo 12
Tehdään lasihelmistä kauniita koruja omien toiveiden
ja tarpeiden mukaan. Voi myös itse suunnitella oman
korun juuri oikeanlaisena ja värisenä. Tutustutaan erilaisiin helmiin, helmitöiden materiaaleihin ja työvälineisiin.
Viikonlopun aikana opitaan muutama erilainen helmityötekniikka. Kurssi sopii myös lapsille ja aikuisille yhdessä.
Mukaan muistiinpanovälineet, sakset ja helmiä (jos on).
Opettajalta voi lunastaa tarvittavia materiaaleja ja lainata
työvälineitä.

110424 Kauniit kehyskukkarot ja laukut
Pe 17.00–20.45, la 10.00–15.15
4.–5.3.2022 		
12 h / 33 €
Monitoimikeskus Silta, tekstiilityö 1049,
Kyrönsarventie 16
Tiina Karttunen
Ilmoittautuminen päättyy 18.2.2022 klo 12
Kaavoitetaan ja ommellaan kehyskukkaroita ja laukkuja, joiden suuhun kiinnitetään metallinen nipsukehys.
Omista kankaistaan saa sellaisen pussukan kuin haluaa.
Myös kukkaron koon ja mallin voi suunnitella itse. Osallistujille lähetetään ennen kurssin alkua tarkempi tarvikelista. Opettajalta voi lunastaa kehyksiä ja tekstiililiimaa.
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Nypläys, virkkaus, solmeilu ja
neulominen
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy kurssin kohdalla ilmoitettuna
aikana.
110472 Kässäpaja lapsille ja varhaisnuorille
Ti 17.30–19.00
7.9.–2.11.2021
16 h / 20 €
Monitoimikeskus Silta, tekstiilityö 1049
Anne Aalto
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2021 klo 12
Kässäpajassa toteutetaan monilla eri tekniikoilla kurssilaisia kiinnostavia töitä. Ehkäpä kurssilla huovutetaan,
ommellaan, naulataan, käytetään vanhoja kirjoja... Kurssi sopii kolmasluokkalaisille ja sitä vanhemmille kädentaidoista kiinnostuneille.

110450 Nypläystä, virkkausta sekä muita lankatöitä
To 18.00–20.15
26.8.–2.12.2021 		
42 h / 50 €
13.1.–28.4.2022		
42 h / 50 €
Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 13
Elise Turppa
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021 klo 12
Kurssi sopii sekä aloitteleville että kokeneille käsityöntekijöille. Vasta-alkajat oppivat tarvitsemansa nypläyksen,
virkkauksen tai pitsineulonnan peruslyönnit ja -silmukat.
Kokeneemmat tekijät perehtyvät vaativampiin malleihin
ja tekniikoihin. Nypläyksessä kokeillaan erilaisia materiaaleja esim. metalli- ja hopealangasta nyplätään koruja.
Virkkauksessa edetään kiinteistä silmukoista pylväisiin ja
virkataan vaikkapa patalappu, pitsiliina tai pusero.
110451 Virkkausta lyhenteistä alkaen
Ke 17.30–20.30
3.–17.11.2021
12 h / 33 €
Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 13
Elise Turppa
Ilmoittautuminen päättyy 27.10.2021 klo 12
Kurssilla opitaan virkkausmalleissa käytettävät lyhenteet
ja harjoitellaan lukemaan virkkausohjeita. Samalla palautetaan mieliin virkkauksen perusteet/perusteena olevien,
ketju-, piilo- ja kiinteiden silmukoiden sekä erilaisten pylväiden tekeminen. Niillä toteutetaan joko omia toiveita tai
vaikkapa erilaisia neliöitä, mm. isoäidin neliöitä. Mukaan
lankoja ja virkkuukoukkuja. Mahdollista opetella myös
tunisialaista virkkausta kaksipäisellä virkkuukoukulla.
Tiedustelut opettajalta p. 050 560 6370.
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110452 Makramé-solmeilua
Ke 17.30–20.30
1.–22.9.2021
16 h / 39 €
Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 13
Elise Turppa
Ilmoittautuminen päättyy 25.8.2021 klo 12
Makramé on helppoa ja näyttävää solmeilua. Solmeilemalla saadaan aikaan koristeellisia nyörejä tai pintoja,
amppeleita, varjostimia, seinävaatteita. Käytetään erilaisia nauhamaisia materiaaleja kuten puuvilla- tai helmilankaa, punoskuteita, narua tai nyöriä. Työssä koristeina
voi käyttää esim. helmiä. Sopii vasta-alkajankin käsityöksi! Tiedustelut opettajalta p. 050 560 6370.
110447 Islantilaiset ja norjalaiset neuleet		
Ke 17.30–20.30
29.9.–27.10.2021
16 h / 39 €
Yhteiskoulu, tekstiililuokka, Ristamäentie 13
Elise Turppa
Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2021 klo 12
Neulotaan lämmin islantilais- tai enemmän kuvioitu
norjalaistyylinen neulepaita tai -takki, jossa on kirjoneulekaarroke. Neuloa voi myös lasten haalareita tai muita
asusteita. Työ neulotaan kokonaan pyöröneuleena ilman
ommeltavia saumoja. Mallin voi valita kirjasta, lehdestä
tai netistä ja keskustelemme myös omasta suunnittelusta. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan työtä, valitaan
malli, keskustellaan langoista ja käydään läpi neuleen
työvaiheet. Tiedustelut opettajalta p. 050 560 6370.
110446 Islantilaisneuleet etänä
Ke 17.30–19.00
19.1.–23.2.2022 		
12 h / 39 €
Tiina Karttunen
Ilmoittautuminen päättyy 14.1.2022 klo 12
Neulotaan lämmin islantilaistyyppinen neulepaita tai
-takki, jossa on kirjoneulekaarroke. Työ neulotaan kokonaan pyöröneuleena, eikä siinä ole ommeltavia saumoja.
Mallin voi valita kirjasta, lehdestä tai netistä. Kurssilla
keskustellaan myös omasta suunnittelusta. Verkossa
Zoom-kokoontumisissa käydään läpi neuleen työvaiheet ja Whatsapp-ryhmässä voi kysyä neuvoa ja tukea
kurssikertojen välillä. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan
verkkokurssin toimintaan, suunnitellaan työtä, valitaan
malli, keskustellaan langoista yms. Kurssilla käytetään
sähköpostia, Zoom-videopalvelua ja Whatsapp-viestisovellusta.
119858 Pajupallo ja -lyhty kaaospunonnalla
La 10.00–15.00, su 10.00–15.00
20.–21.11.2021		
12 h/ 33 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Irene Lautala
Ilmoittautuminen päättyy 12.11.2021 klo 12
Kurssilla punotaan vapaalla punonnalla tuoreesta luonnon tai viljellystä pajusta pajupallo ja pyöreä pajulyhty.
Kurssille mukaan tarvitaan oksasakset ja nippusiteitä
sekä pajua. Ohutta, taipuisaa, haaroittumatonta luonnonpajua (pituus 100-150 cm) tulee olla vähintäin 200 kpl.
Opettajalta voi tarvittaessa ostaa viljeltyä pajua ja lainata
työkaluja. Tiedustelut: irene.lautala@gmail.com tai p.
040 543 2678.
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Kielet
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy 18.8.2021 klo 12.

Englanti
120310 Englanti 1: Englantia alkeista eteenpäin aamupäivällä
Ke 9.30–11.00
25.8.–1.12.2021		
28 h / 44 €
12.1.–20.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka A210, Ristamäentie 13
Sirpa Lehtola-Nässi
Tällä aikuisopiskelijalle suunnatulla englannin alkeiskurssilla jatketaan alkeiden opiskelua rauhalliseen tahtiin.
Oppimista tukevat innostavat tuntitehtävät ja uusien
asioiden ahkera harjoittelu ja soveltaminen omaan elämään. Kurssi alkaa aiemmin opitun kertauksella ja jatkuu
matkailuun liittyvillä aiheilla. Oppikirjana English for
You, too! Book 1, jota jatketaan kappaleesta 9. Ryhmään voi palata opiskelemaan, vaikka ei olisikaan osallistunut etäopetukseen kevätkaudella 2021.
120311 Englanti 1: Englantia alkeista eteenpäin
Ke 19.00–20.30
25.8.–1.12.2021		
28 h / 44 €
12.1.–20.4.2022 		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka D104, Ristamäentie 13
Sirpa Lehtola-Nässi
Tällä kurssilla opiskellaan englannin alkeita rennossa ja
kannustavassa ilmapiirissä. Kurssilla harjoitellaan puhumista, kuuntelemista, lukemista ja ennen kaikkea kasvatetaan sanavarastoa. Aiheina mm. kodista kertominen,
suomalainen kesänvietto, matkailu, there is/are rakenne
sekä tien neuvominen. Kurssi sopii erinomaisesti myös
ruosteessa olevan alkeiskielitaidon aktivoimiseen tai
aloituskurssiksi pidemmänkin tauon jälkeen. Oppikirjana English for You, too! Book 1, jota jatketaan kappaleesta 7. Ryhmään voi tulla opiskelemaan, vaikka ei
olisikaan osallistunut etäopetukseen kevätkaudella 2021.

120320 Englanti 2: Englannin helppo perustaso
Ti 17.15–18.45
24.8.–30.11.2021		
28 h / 44 €
11.1.–19.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka D104, Ristamäentie 13
Sirpa Lehtola-Nässi
Tällä kurssilla opiskellaan englannin perusteita rennossa ilmapiirissä. Pääpaino kurssilla on puhumisen ja
sanaston harjoittelussa sekä uusien kielioppiasioiden
huolellisessa käsittelyssä. Aiheina mm. mielipiteen ilmaiseminen, ihmisen, mielialojen ja luonteen kuvailu sekä
luonto ja ympäristö. Rakenteista käsittelemme mm. indefiniittipronomineja, aikamuotoja, konditionaalia ja passiivia. Oppikirjana Steps into English 3, jota jatketaan 7.
kappaleesta. Ryhmään voi tulla, vaikkei olisikaan osallistunut etäopiskeluun keväällä, kurssin aluksi kerrataan
kevätkauden 2021 asioita.
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120321 Englanti 2: Englannin perustaso
Ti 19.00–20.30
24.8.–30.11.2021		
28 h / 44 €
11.1.–19.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka D104, Ristamäentie 13
Sirpa Lehtola-Nässi
Englannin perustason kurssilla opetellaan lisää kielen
perusrakenteita uuden ja innostavan oppikirjan parissa.
Kurssilla kannustetaan opiskelijaa käyttämään kieltä rohkeasti ja laajennetaan jokapäiväisessä kielenkäytössä
tarvittavaa sanastoa. Keskeisiä aihepiirejä ovat luonto,
työelämä sekä hyvinvointi ja lääkärissä käynti. Kielen rakenteista tutuiksi tulevat mm. perfekti ja relatiivipronominit. Oppikirjana Everyday English 3, jota jatketaan 4.
kpl:sta. Ryhmään voi tulla, vaikkei olisikaan osallistunut
etäopetukseen kevätkaudella 2021, kurssi alkaa kevään
sisältöjen kertaamisella.

120330 Englanti 3: Englannin päiväryhmä
Ma 10.30–12.00
23.8.–29.11.2021		
28 h / 44 €
10.1.–25.4.2022		
28 h / 44 €
Monitoimikeskus Silta, sininen kirjastoluokka 1032,
Kyrönsarventie 16
Sirpa Lehtola-Nässi
Päiväryhmässä syvennetään englannin perustaitoja ja
kehitetään kielitaitoa monipuolisesti: Harjoitellaan arkipäivän puhetilanteita, opiskellaan uutta sanastoa ja
käsitellään kielioppia. Tunneilla työskennellään paljon
keskustellen parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Teemoina mm. omista juurista kertominen sekä Suomesta
kertominen ulkomaalaiselle ja juhlapäivät. Rakenteista
tulevat tutuiksi relatiivi- ja indefiniittipronominit sekä
passiivi. Oppikirjana English for You, too! Book 4,
jota jatketaan 7. kappaleesta. Ryhmään voi tulla opiskelemaan, vaikkei olisikaan osallistunut etäopetukseen
kevätkaudella, aluksi kerrataan kevään sisältöjä.

120390 Englannin perusteiden verkkokurssi:
Englantia etäillen
Ma 17.15–18.45
23.8.–29.11.2021		
28 h / 44 €
10.1.–25.4.2022		
28 h / 44 €
Sirpa Lehtola-Nässi
Uusi englannin verkkokurssi! Tartu mahdollisuuteen ja
opiskele englannin perusteet etäillen vaikka kotisohvalta. Opiskelu tapahtuu meet:in ja sähköpostin avulla ja
oppikirjana toimii käytännönläheinen Destinations 2.
Tavoitteena vankan peruskielitaidon rakentaminen ja
erityisesti sanavaraston kasvattaminen. Tule mukaan
oppimaan käytännön englantia! Tämä kurssi sopii hyvin
aloituskurssiksi pidemmänkin tauon jälkeen ja tehokkaaseen perusasioiden kertaukseen.
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Espanja
120710 Espanjan alkeet I Taitotaso A1
Ma 18.50–20.20
22.8.–29.11.2021		
28 h / 44 €
10.1.–25.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka A108, Ristamäentie 13
Begona Merino
¡Hola! Nyt on mahdollisuus tutustua yhteen maailman
puhutuimmista kielistä. Tällä kurssilla opiskellaan espanjan alkeet. Harjoitellaan perustietoja espanjan kielestä,
kertomista itsestä sekä yksinkertaisia käytännön tilanteita. Espanjalaisen opettajan kanssa tutustutaan myös
Espanjan kulttuuriin ja tapoihin. Kurssi soveltuu vastaalkajille. Oppikirja: Nuevo español en marcha (A1-A2).
ISBN: 978-84-9778-529-7ja sanakirja suomi-espanja-suomi.

120711 Espanjan alkeet II Taitotaso A2
Ke 18.50–20.20
25.8.–1.12.2021		
28 h / 44 €
12.1.–20.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka A108, Ristamäentie 13
Begona Merino
¡Hola! Tämä kurssi soveltuu opiskelijoille, jotka ovat
osallistuneet Espanjan alkeet -kurssille tai osaavat
vähän espanjaa ja haluavat kerrata espanjan sanastoa
ja verbejä. Espanjalaisen opettajan kanssa tutustutaan
myös Espanjan kulttuuriin ja tapoihin. Tällä kurssilla
opitaan kertomaan tapahtumista mennessä ajassa sekä
hyödyllisiä ilmauksia. Harjoitellaan myös puhumista eri
tilanteissa.
Oppikirja: Nuevo español en marcha (A1-A2), kappale
8B eteenpäin. ISBN: 978-84-9778-529-7 ja sanakirja
suomi-espanja-suomi.

120720 Espanjan jatkokurssi Taitotaso B1
Ke 17.15–18.45
25.8.–1.12.2021		
28 h / 44 €
12.1.–20.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka A108, Ristamäentie 13
Begona Merino
¡Bienvenidos! Tällä kurssilla voi kehittää jo hankkimaansa espanjan kielen taitoa: harjoitellaan kielen sanastoa,
luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista
tuottamista. Espanjalaisen opettajan kanssa tutustutaan
Espanjan kulttuuriin ja tapoihin. Arkikielen ja käytännön
asioinnin lisäksi käymme läpi opiskelijoiden toivomia
aiheita. Tehtäviä voi muokata ja soveltaa opiskelijoiden
oman taitotason mukaan. Kurssi soveltuu espanjaa
kansalaisopistossa useamman vuoden opiskelleille sekä
muille, jotka hallitsevat espanjan kielen perusteet.
Oppikirja: Nuevo español en marcha 3 (B1) Kappale 5
eteenpäin. ISBN: 978-84-9778-740-6 ja sanakirja suomiespanja-suomi.
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120721 Espanjan jatkokurssi Taitotaso B2
Ma 17.15–18.45
23.8.–29.11.2021		
28 h / 44 €
10.1.–25.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka A108, Ristamäentie 13
Begona Merino
¡Bienvenidos! Haluatko kehittää jo hankkimaasi espanjankielen taitoa? Puhut jo espanjaa ja haluat kerrata
oppimaasi. Kurssilla harjoitellaan sanastoa, luetun ja
kuullun ymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista kielen
tuottamista. Espanjalaisen opettajan kanssa tutustutaan
Espanjan kulttuuriin ja tapoihin. Arkikielen ja käytännön
asioinnin lisäksi käymme läpi opiskelijoiden toivomia
aiheita. Tehtäviä voi muokata ja soveltaa opiskelijoiden
oman taitotason mukaan. Kurssi soveltuu henkilöille,
joilla on jo hyvät espanjankielen perusteet.
Oppikirja: Nuevo español en marcha 4 (B2). ISBN:
978-84-9778-782-6ja sanakirja suomi-espanja-suomi.

Ranska
120510 Chez Oliver 1
Ti 17.15–18.45
24.8.–30.11.2021		
28 h / 44 €
11.1.–19.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka D105, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Tämä kurssi sopii vähän ranskaa opiskelleille tai kielen
perusasioiden kertaajille. Opetukseen kuuluu puhe- ja
ääntämisharjoituksia sekä vanhoja tuttuja sanasto- ja rakenneharjoituksia. Tunnilla käsitellään myös ranskalaista
arkipäivää ja kulttuuria. Ryhmällä on oma nettisivusto,
josta näkee, mitä on edellisellä tunnilla tehty. Nettiin
voidaan linkittää myös itseopiskelua varten tehtäviä.
Oppikirjana: Chez Olivier 1 (Finn Lectura) kappaleesta
13 eteenpäin.
120520 Chez Oliver 2
Ke 17.15–18.45
25.8.–1.12.2021		
28 h / 44 €
12.1.–20.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka A109, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
Tälle kurssille ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat joskus
opiskelleet ranskaa ja haluavat kerrata ranskan sanastoa
ja rakenteita (esim. verbejä, adjektiiveja ja pronomineja).
Tunneilla harjoitellaan arkipäivän kielenkäyttötilanteita,
opiskellaan kielen rakenteita ja maistellaan ranskan kieltä ääntämisharjoitusten avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu myös syventyminen ranskalaiseen arkeen, musiikkiin
ja muuhun kulttuuriin. Tämä kurssi sopii myös kiireisille.
Ryhmällä on oma nettisivusto, josta näkee aina, mitä on
edellisellä tunnilla tehty. Nettiin voidaan linkittää myös
itseopiskelua varten tehtäviä. Oppikirjana Chez Olivier
2 (Finn Lectura) kappaleesta 11 eteenpäin.
120530 Chez Oliver 3
Ti 19.00–20.30
24.8.–30.11.2021		
28 h / 44 €
11.1.–19.4.2022 		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka D105, Ristamäentie 13
Jaakko Laaksonen
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Ranskan jatkokurssi, jossa tekstit käsittelevät mm.
lomamuistoja, ruokaa, juomaa ja tulevaisuudensuunnitelmia. Kurssin ohjelmaan kuuluu myös syventyminen
ranskalaiseen arkeen, musiikkiin ja muuhun kulttuuriin.
Tämä kurssi sopii myös kiireisille, sillä ryhmällä on oma
nettisivusto, josta näkee aina, mitä on edellisellä tunnilla
tehty. Nettiin voidaan linkittää myös itseopiskelua varten
tehtäviä. Oppikirjana: Chez Olivier 3 (Finn Lectura).
Jatketaan kappaleesta viisi.

Saksa
120410 Saksan alkeet
Ti 19.00–20.30
24.8.–30.11.2021		
28 h / 44 €
11.1.–20.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka D204, Ristamäentie 13
Susanna Liuksiala
Tervetuloa opiskelemaan Euroopan Unionin puhutuinta
kieltä. Saksassa matkustaessahan ei pärjää pelkällä
englannilla. Saksaa oppii lähes takuuvarmasti innostavan oppikirjan avulla. Kieltä harjoitellaan lisäksi alusta
lähtien tekemällä pieniä puheharjoituksia ja kuuntelutehtäviä. Mukaan voivat tulla myös aikaisemmin saksaa
opiskelleet, jotka haluavat kerrata. Du bist herzlich willkommen!
120420 Saksan jatkokurssi
Ti 17.15–18.45
24.8.–30.11.2021		
28 h / 44 €
11.1.–19.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka D103, Ristamäentie 13
Susanna Liuksiala
Kurssi sopii saksaa vähintään 3 vuotta opiskelleille. Tutustutaan saksankielisten maiden arkipäivän tilanteisiin
ja kulttuuriin. Kieltä harjoitellaan monipuolisesti ja joka
tunti tehdään puheharjoituksia. Mukaan voi tulla myös,
vaikka saksan opiskelusta olisi jo aikaa.

Venäjä
120610 Venäjän jatkokurssi 1
Ma 19.00–20.30
23.8.–29.11.2021		
28 h / 44 €
10.1.–25.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka D105, Ristamäentie 13
Susanna Liuksiala
Kurssi sopii venäjää vuoden verran opiskelleille. Oppikirjan Kafe Pieter 1 sanasto on käytännönläheistä ja
nykyaikaista arkipäivän tilanteisiin sopivaa.
120620 Venäjän jatkokurssi 2
Ma 17.15–18.45
23.8.–29.11.2021		
28 h / 44 €
10.1.–25.4.2022		
28 h / 44 €
Yhteiskoulu, luokka D105, Ristamäentie 13
Susanna Liuksiala
Kurssi sopii venäjää n. 3 vuotta opiskelleille. Voi myös
tulla mukaan, vaikka venäjän opiskelusta olisi jo muutama vuosi aikaa. Kirjana on Kafe Piter 2. Tervetuloa Venäjän kielen kiehtovaan maailmaan! Dobro poshalovat!
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Historia
110302 Eurooppalaisen kuvataiteen historia antiikista modernismiin
Ke 18.00–19.00
1.9.–13.10.2021
9 h / 27 €
Monitoimikeskus Silta, luokka 2022, Kyrönsarventie 16
Kai Asunta
Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2021 klo 12
Kurssilla tutustutaan taidehistorian kehityslinjoihin, sen
syihin ja seurauksiin sekä esimerkkiteoksiin, jotka valaisevat eri aikakausia.
130120 Moderni saapuu Hämeenkyröön
To 18.00–19.30
28.10.–9.12.2021
14 h / 42 €
Yhteiskoulu, auditorio, Ristamäentie 13
Jouko Hannu
Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2021 klo 12
*
Entinen Kyrö –katsaus entiseen agraarisessa
kyläelämään
*
Kyrössä Maatalous muuttuu –Kyrön pääelinkeinon maatalouden muutokset 1700-luvulta 		
1900-luvulle
*
Teollisuus saapuu –teollisuuden tekijöistä ener
gia, materiaalien saanti, työvoima, myynti ja 		
ostajat käsitellään kukin
*
Arki muuttuu –jokapäiväinen elämä tottumuksi
neen: ennen tehtiin asiat noin, myöhemmin 		
näin
*
Vapaa-aika muuttuu –vapaa-aika oli myös
vapauksien ja valinnanmahdollisuuksien
lisääntymistä

Liikuntaviikko
9.–15.8.2021
Liikuntaviikolla pääsee tutustumaan
kansalaisopiston liikuntatarjontaan.
Ryhmiin on vapaa pääsy.

Liikuntaviikon ohjelma
Maanantai 9.8.2021
Ammatti-instituutti Iisakki
830170 Aamujooga viikon aluksi
Ma klo 8.00–9.00, op. Pasi Viitala
Monitoimikeskus Silta
830101 Syvien lihasten treeni
Ma klo 16.00–17.00, op. Tuija Saarinen
830102 Hiit-jumppa
Ma klo 17.00–18.00, op. Tuija Saarinen
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Mahnalan Ympäristökoulu
830171 Hathajooga Mahnalan koululla
Ma klo 18.15–19.45, op. Mirja Remes
Etätunnit:
830182 Äitiyspilates verkkokurssi
Ma klo 14.15–15.25, op. Reija Laitinen
830106 Kahvakuula verkkokurssi
Ma klo 13.00–13.45, op. Reija Laitinen
830177 Kehonhuolto verkkokurssi
Ma klo 13.50–14.35, op. Reija Laitinen

Tiistai 10.8.2021
Frantsilan Hyvä olon keskus
830172 Kyröspohjan jooga
Ti klo 18.00–19.30, op. Virpi Raipala-Cormier
ja James Cormier

Keskiviikko 11.8.2021
Monitoimikeskus Silta
830103 Tehomuokkaus
Ke klo 16.00–17.00, op. Tuija Saarinen
830104 Miesten jumppa ja lentopallo
Ke klo 17.05–18.50, op. Tuija Saarinen
Hällä-Pirtti
830180 Lempeä pilates
Ke klo 10.00–11.15, op. Reija Laitinen
830181 Äiti-vauvapilates
Ke klo 11.15–12.15, op. Reija Laitinen

Torstai 12.8.2021
Ammatti-instituutti Iisakki
830173 Päiväjooga
To klo 13.00–14.30, op. Pasi Viitala
830174 Hathajooga Iisakissa
To klo 18.00–19.30, op. Pasi Viitala
Yhteiskoulu, tanssisali D044
830178 Physiopilates
To klo 17.30 – 18.30, op. Anne Mäkelä

Lauantai 14.5.2021
Mahnalan Ympäristökoulu
830105 Kahvakuula
La klo 12.45–13.30, op. Reija Laitinen
830176 Fasciakehonhuolto
La klo 13.30–14.15, op. Reija Laitinen
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Liikunta
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
päättyy 18.8.2021 klo 12.

Hikiliikunta
830106 Kahvakuula, verkkokurssi
Ma 13.00–13.45
23.8.–29.11.2021		
14 h / 25 €
10.1.–25.4.2022		
14 h / 25 €
Reija Laitinen
Kahvakuulaharjoittelu vahvistaa koko kehoa monipuolisesti ja tehokkaasti yksinkertaisilla liikkeillä ja selkeillä
ohjeilla. Tunnille tarvitaan oma kahvakuula ja jumppa-alusta. Aloitteleville naisille suositellaan 4–8kg ja
miehille 8–16kg kahvakuulaa. Kurssi toteutetaan Youtube-liven livetunteina. Kurssin verkko-opetukseen pääsee
mukaan opettajan jakaman linkin avulla. Livestä jää tallenne myöhempää katselukertaa varten. Tallenteet ovat
katsottavissa kauden loppuun asti.
830101 Syvien lihasten treeni
Ma 16.00–17.00
23.8.–29.11.2021		
19 h / 36 €
10.1.–25.4.2022 		
19 h / 36 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Tuija Saarinen
Tunnin aluksi lämmitellään lihakset rauhallisella tempolla, minkä jälkeen keskitytään pilatestyyppisiin lihaskuntoliikkeisiin, jotka vahvistavat keskivartalon lihaksia
ja edistävät hyvää ryhtiä ja kehotietoisuutta. Lopuksi
venytellään tehokkaasti. Kurssi sopii kaikenikäisille ja
-kokoisille kunnonkohottajille.
830102 Hiit-jumppa
Ma 17.00–18.00
23.8.–29.11.2021 		
19 h / 36 €
10.1.–25.4.2022 		
19 h / 36 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Tuija Saarinen
Kurssilla on alkulämmittelyä noin 10 minuutin ajan. Sen
jälkeen tehdään kolme eri mittaista harjoitekierrosta, jotka sisältävät vuorotellen sekä lihaskuntoa kehittävää että
aerobista treeniä. Sopii kaikille hyvän kunnon haluaville.
830103 Tehomuokkaus
Ke 16.00–17.00
25.8.–1.12.2021		
19 h / 36 €
12.1.–20.4.2022		
19 h / 36 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Tuija Saarinen
Aluksi lämmitellään lihakset. Ei hankalia liikesarjoja. Sen
jälkeen käydään eri lihasryhmät tehokkaasti läpi. Lopuksi
venyttelyt. Hyvä tehokas tunti, joka sopii kaikille.
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830104 Miesten jumppa ja lentopallo
Ke 17.05–18.50
25.8.–1.12.2021		
19 h / 36 €
12.1.–20.4.2022		
19 h / 36 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Tuija Saarinen
Miesten jumpassa kohennetaan kuntoa helpoilla askelluksilla ja lihaskuntoharjoitteilla. Tunti päättyy tehokkaaseen venyttelyyn. Toisella puoliajalla on mahdollista
palloilla. Kurssi sopii kaikenikäisille miehille. Myös vain
palloiluun osallistuvat maksavat kurssimaksun.
830107 Nuorten höntsypallovuoro
To 16.00–17.00
2.9.–9.12.2021 		
14 h / 20 €
Yhteiskoulu, liikuntasali, Ristamäentie 13
Meiju Punkka
Nuorten höntsypallovuorolla pelaillaan höntsäilymielessä erilaisia pallopelejä porukan kiinnostuksen mukaan.
Vuoro on tarkoitettu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille
nuorille.
830105 Kahvakuula
La 12.45–13.30
28.8.–11.12.2021		
14 h / 26 €
15.1.–23.4.2022		
13 h / 24 €
Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 761
Reija Laitinen
Kahvakuulaharjoittelulla vahvistetaan koko kehoa monipuolisesti ja tehokkaasti yksinkertaisilla liikkeillä ja
selkeillä ohjeilla. Tunnille tarvitsee oman kahvakuulan
ja jumppa-alustan. Aloitteleville naisille suositellaan 4–8
kg ja miehille 8–16 kg kahvakuulaa. Opetusta ei anneta
pyhäinpäivänä 6.11.2021.

Lempeää liikuntaa
Jooga
830170 Aamujooga viikon aluksi
Ma 8.00–9.00
23.8.–29.11.2021		
19 h / 36 €
10.1.–25.4.2022 		
19 h / 36 €
Ammatti-instituutti Iisakki, Taitokuja 3
Pasi Viitala
Iisakin aamujoogassa aloitetaan uusi viikko lempein
liikkein. Tavoitteena on keskitetysti suoritetut hathajooga-harjoitukset, jotka kohentavat kuntoa venytysten,
rentoutuksen ja luonnollisen hengityksen avulla. Kurssi
sopii kaikille ja kaikenikäisille aamuvirkuille. Mukaan voi
hyvin tulla, vaikkei olisikaan aiemmin joogannut. Mukaan
väljät vaatteet ja jumppa-alusta.
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830171 Hathajooga Mahnalan koululla
Ma 18.15–19.45
23.8.–29.11.2021		
28 h / 44 €
10.1.–25.4.2022		
28 h / 44 €
Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 761
Mirja Remes
Tunnit sisältävät lempeitä ja vahvistavia joogaharjoituksia, jotka lisäävät kehon joustavuutta ja hyvinvointia.
Lisäksi jooga antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen
rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Ryhmä sopii myös
aloittajille. Oma matto mukaan.
830172 Kyröspohjan jooga
Ti 18.00–19.30
24.8.–30.11.2021		
28 h / 44 €
11.1.–19.4.2022 		
28 h / 44 €
Frantsilan hyvä olon keskus, Kyröspohjantie 320
Virpi Raipala-Cormier ja James Cormier
Rentouttava hathajooga. Rento vaatetus ja oma alusta
mukaan.

830173 Päiväjooga
To 13.00–14.30
26.8.–2.12.2021		
28 h / 44 €
13.1.–28.4.2022		
28 h / 44 €
Isomuotian tila, Vesajärventie 1921
Pasi Viitala
Vesajärven päiväjoogaryhmässä jatketaan joogan perusteisiin tutustumista. Tavoitteena on keskitetysti suoritetut
Hathajooga-harjoitukset, jotka kohentavat kuntoa venytysten, rentoutuksen ja luonnollisen hengityksen avulla.
Kurssi sopii kaikille ja kaikenikäisille naisille ja miehille,
joille päiväaika on sopiva. Ryhmään voi hyvin tulla, vaikkei olisikaan aiemmin joogannut. Mukaan väljät vaatteet
ja jumppa-alusta.

830174 Hathajooga Iisakissa
To 18.00–19.30
26.8.–2.12.2021		
28 h / 44 €
13.1.–28.4.2022 		
28 h / 44 €
Ammatti-instituutti Iisakki, Taitokuja 3
Pasi Viitala
Hathajooga on lempeä ja rauhallinen joogamuoto, joka
tasapainottaa sekä kehoa että mieltä. Harjoitukset tehdään oman hengityksen tahdissa ja ne venyttävät ja
vahvistavat lihaksia, auttavat pitämään nivelet joustavina
sekä edistävät verenkiertoa ja ruuansulatusta. Hathajooga sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta, myös
niille, joilla on ongelmia selän tai nivelten kanssa. Tunnin
lopuksi on ohjattu loppurentoutus. Mukaan oma joogamatto, joustavaa vaatetta sekä lämmintä ylle loppurentoutukseen.
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Kehonhuolto
830177 Kehonhuolto verkkokurssi
Ma 13.50–14.35
23.8.–29.11.2021		
14 h / 25 €
10.1.–25.4.2022 		
14 h / 25 €
Reija Laitinen
Kehonhuolto -verkkokurssilla tutustutaan erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin. Tunnin teemoina on faskiakehonhuolto, lempeä pilates, syvävenyttely ja selkähuolto. Harjoittelun avulla lisätään kehoon liikkuvuutta, hyvinvointia
ja helpotetaan kehon jumitiloja. Kurssi toteutetaan
Youtube-liven livetunteina. Kurssin verkko-opetukseen
pääsee mukaan opettajan jakaman linkin avulla. Livestä
jää tallenne myöhempää katselukertaa varten. Tallenteet
ovat katsottavissa kauden loppuun asti.
830175 Kehonhuolto
Ma 19.15–20.15
13.9.–29.11.2021		
15 h / 26 €
10.1.–25.4.2022		
19 h / 32 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Katja-Marika Mäkinen
Tunnilla lisätään nivelten ja lihasten hyvinvointia kevyillä
liikkeillä, minkä jälkeen lihaksia hemmotellaan venytyksillä. Tunti sisältää sopivasti myös lihasten voimaa lisääviä lihaskuntoliikkeitä. Kiinnitetään huomiota myös syviin
keskivartalon lihaksiin. Kaikki liikkeet tehdään lattiatasossa, joten mukaan hyvä alusta ja mukavat vaatteet.

830183 Aivojumppa liikkuen
To 10.45–11.45
16.9.–25.11.2021		
13 h / 26 €
13.1.–21.4.2022		
17 h / 32 €
Liikuntahalli Kosken Syke, Koulukatu 26
Katja-Marika Mäkinen
Kurssilla yhdistyvät liikunnan parhaat puolet: miellyttävää liikettä omaan tahtiin, hyvää musiikkia ja rento ilmapiiri! Kävelytahtiin yhdistellään liikkeitä, jotka aktivoivat
niin mieltä kuin kehoakin. Kurssi sopii virkistämään niin
naisia kuin miehiäkin ikään katsomatta. Kunnolla ei ole
merkitystä muuten, mutta normaalin kävelyn tulee onnistua, koska askeleita kertyy paljon tunnin aikana. Tule
voimaan paremmin ja iloitsemaan liikkeestä!
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830176 Fasciakehonhuolto
La 13.30–14.15
28.8.–11.12.2021		
19 h / 38 €
15.1.–23.4.2022		
17 h / 34 €
Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 761
Reija Laitinen
Kehonhuoltotunnilla palaudutaan rasituksesta, lisätään
liikkuvuutta sekä parannetaan kehonhallintaa. Tunnilla
tehdään erilaisia dynaamisia venytyksiä fascialinjoja mukaillen, sekä aktivoidaan kehon tukilihaksia. Apuna tunneilla voidaan käyttää erilaisia välineitä mm. kuminauhoja. Mukaan tunnille tarvitaan jumppa-alusta ja joustavat
vaatteet. Opetusta ei anneta pyhäinpäivänä 6.11.2021.

Pilates
830180 Lempeä pilates
Ke 10.00–11.15
25.8.–1.12.2021		
19 h / 60 €
12.1.–20.4.2022		
19 h / 60 €
Hällä-Pirtti, Alasentie 36
Reija Laitinen
Kurssilla tutustutaan pilatekseen lempeästi ja rauhassa.
Liikkeet tehdään oman hengityksen rytmiin hallitusti ja
tarkasti. Pilateksen avulla voidaan kehittää voimaa, liikkuvuutta ja keskivartalon syvää tukea. Lisäksi harjoittelu
parantaa ryhtiä ja syventää hengitystä. Pilates haastaa
sopivasti koko kehoa! Kurssi sopii aloittelijoille ja pilatesta jo harrastaneille. Mukaan tarvitaan oma jumppa-alusta.

830181 Äiti-vauvapilates
Ke 11.15–12.15
25.8.–1.12.2021		
19 h / 60 €
12.1.–20.4.2022		
19 h / 60 €
Hällä-Pirtti, Alasentie 36
Reija Laitinen
Äiti-vauvapilates on äidin ja alle vuoden ikäisen vauvan
(n. 2-12 kk) yhteinen liikuntahetki. Pääpaino kurssilla on
äidin turvallinen palautuminen raskausajasta ja synnytyksestä. Oikeanlaisella liikunnalla pystytään lieventämään tai ehkäisemään lantionpohjan toimintahäiriöitä
ja nopeuttamaan vatsalihaserkauman palautumista.
Pilateksen avulla ryhti paranee, liikkuvuus lisääntyy ja
keskivartalo tiivistyy sekä niska-hartiaseudun kiputilat
helpottavat! Mukaan tarvitaan jumppa-alusta, vauvalle
jokin alunen ja joustavat mukavat vaatteet. Ohjaajan on
mahdollista tutkia osallistujan vatsalihasten erkauman
tilanteen.
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Pilates on kehonhallintamenetelmä, jonka pääasiallisena tavoitteena on kehittää optimaalista toiminnallista
ryhtiä vahvistamalla vartalon keskialuetta, opettamalla
oikeaoppisia liikeratoja ja syventämällä hengitystä.
Harjoittelu kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta,
kehonhallintaa sekä kehotietoisuutta. PhysioPilates on
pilatesharjoittelua, johon on yhdistetty fysioterapeuttinen
osaaminen. Ryhmä on tarkoitettu pilateksen perusteet
hallitseville. Harjoittelussa asennot, liikkeet ja liikesarjat
kehittävät kehonhallintaa edistyneemmällä tavalla. Joustava vaatetus ja jumppa-alusta mukaan, kenkiä ei tarvita.
830178 Physiopilates
To 17.30–18.30
26.8.–2.12.2021		
19 h / 60 €
13.1.–28.4.2022		
19 h / 60 €
Yhteiskoulu, tanssisali D044, Ristamäentie 13
Anne Mäkelä
830179 Physiopilates
To 19.00–20.00
26.8.–2.12.2021		
19 h / 60 €
13.1.–28.4.2022 		
19 h / 60 €
Yhteiskoulu, tanssisali D044, Ristamäentie 13
Anne Mäkelä
830182 Äitiyspilates verkkokurssi
Ma 14.40–15.25
23.8.–29.11.2021		
14 h / 25 €
10.1.–25.4.2022 		
14 h / 25 €
Reija Laitinen
Tämä kurssi on suunniteltu odottaville, sekä synnyttäneille äideille. Oikeanlaisella liikunnalla raskausaikana
ja synnytyksen jälkeen on monia positiivisia vaikutuksia.
Kurssilla opit mm. aktivoimaan kehon syviä tukilihaksia
oikein ja saat kattavan tietopaketin äitiysliikunnasta.
Kurssi toteutetaan Youtube-liven livetunteina. Pääset
mukaan kurssin verkko-opetukseen opettajan jakaman
linkin avulla. Livestä jää tallenne myöhempää katselukertaa varten. Tallenteet ovat katsottavissa kauden
loppuun asti.

Tanssi
Syksyn tanssiryhmiin ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17 ja päättyy
22.8.2021 klo 12.
110551 Itämainen tanssi
Ma 17.30–19.00
13.9.–29.11.2021		
22 h / 38 €
10.1.–25.4.2022 		
28 h / 48 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Katja-Marika Mäkinen
Löydä kurssilla oma naisellinen liikkeesi! Itämainen tanssi pehmentää ja sulavoittaa kaikenlaisten naisten liikekieltä. Selän ja vyötärön alueesi vahvistuu, ryhti kohenee
ja opitaan myös perustanssillisia harjoituksia ja askeleita. Sopii kaikille naisille. Itämainen tanssi on tanssia juuri
Sinulle yhdessä muiden kanssa!
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Syksyn paritanssikurssit
110562 Lavatanssi perustaso
To 17.30–18.30
2.9.–9.12.2021 		
19 h / 39 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Sisältää: valssi, humppa, foksi, jenkka ja tango.
Et tarvitse aiempaa tanssikokemusta etkä omaa paria,
ryhmässä kiertävä parinvaihto. Sopii myös jo lajeja tanssineille kertaukseksi.
110563 Lavatanssi keskitaso
To 18.30–19.30
2.9.–9.12.2021		
19 h / 39 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Ryhmä suunnattu vähintään 2 lukukautta perustanssikurssia käyneille ja omaan tanssiin lisämausteita hakeville, kokeilunhaluisille tai muuten tanssiliikunnan iloista
nauttiville tanssijoille. Tanssilajit kulkevat osittain perustanssikurssin kanssa rinnakkain.
110564 Rock & Swing keskitaso
To 19.30–21.00
2.9.–9.12.2021
28 h / 45 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Ryhmä suunnattu uusia haasteita hakeville alkeet käyneille. Tanssilajeina bugg, fusku ja jive. Kurssi on suunnattu rock´n & swing -tanssiliikunnan iloista nauttiville
tanssijoille. Ryhmässä vaihdetaan paria eli omaa paria
ei tarvita.

Kevään paritanssikurssit
Kevään paritanssikursseille ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17 päättyy
20.12.2021 klo 12.
110565 Lavatanssi perustaso
To 17.30–18.30
13.1.–21.4.2022 		
17 h / 39 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Perustansseja ja lavalattareita ja neljä viikkoa fuskun
alkeita sisältävä kurssi sopii jo hieman perustanssien
perusteita osaaville. Alkeita kerrataan, jos ovat päässeet
unohtumaan. Kurssilla parannetaan tanssien perustaitoja sekä opetellaan uusia kuvioita.
110566 Lavatanssi keskitaso
To 18.30–19.30
13.1.–21.4.2022 		
17 h / 39 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Ryhmä on suunnattu vähintään 2 lukukautta lavatanssin
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peruskursseja käyneille omaan tanssiin lisämausteita
hakeville, kokeilunhaluisille tai muuten tanssiliikunnan
iloista nauttiville tanssijoille. Tanssilajit osittain samat
kuin peruskurssilla.

110567 Rock & Swing-tanssien keskitaso (jatko)
To 19.30–21.00
13.1.–21.4.2022
26 h / 50 €
Monitoimikeskus Silta, liikuntasali, Kyrönsarventie 16
Ari Vaskelainen
Sisältö: Jive 4 vko, fusku 4 vko, bugg 4 vko + extrat
Ryhmä suunnattu uusia haasteita hakeville alkeet osaville. Rock´n´swing -tanssiliikunnan iloista nauttiville
tanssijoille.

Kaikki verkkokurssit
kootusti
830106 Kahvakuula, verkkokurssi
Ma 13.00–13.45
23.8.–29.11.2021		
14 h / 25 €
10.1.–25.4.2022		
14 h / 25 €
Reija Laitinen
Kahvakuulaharjoittelu vahvistaa koko kehoa monipuolisesti ja tehokkaasti yksinkertaisilla liikkeillä ja selkeillä
ohjeilla. Tunnille tarvitaan oma kahvakuula ja jumppa-alusta. Aloitteleville naisille suositellaan 4-8kg ja
miehille 8-16kg kahvakuulaa. Kurssi toteutetaan Youtube-liven livetunteina. Kurssin verkko-opetukseen pääsee
mukaan opettajan jakaman linkin avulla. Livestä jää tallenne myöhempää katselukertaa varten. Tallenteet ovat
katsottavissa kauden loppuun asti.
830177 Kehonhuolto verkkokurssi
Ma 13.50–14.35
23.8.–29.11.2021		
14 h / 25 €
10.1.–25.4.2022		
14 h / 25 €
Reija Laitinen
Kehonhuolto -verkkokurssilla tutustutaan erilaisiin kehonhuoltomenetelmiin. Tunnin teemoina on faskiakehonhuolto, lempeä pilates, syvävenyttely ja selkähuolto. Harjoittelun avulla lisätään kehoon liikkuvuutta, hyvinvointia
ja helpotetaan kehon jumitiloja. Kurssi toteutetaan
Youtube-liven livetunteina.Kurssin verkko-opetukseen
pääsee mukaan opettajan jakaman linkin avulla. Livestä
jää tallenne myöhempää katselukertaa varten. Tallenteet
ovat katsottavissa kauden loppuun asti.
830182 Äitiyspilates verkkokurssi
Ma 14.40–15.25
23.8.–29.11.2021		
14 h / 44 €
10.1.–25.4.2022 		
14 h / 44 €
Reija Laitinen
Tämä kurssi on suunniteltu odottaville, sekä synnyttäneille äideille. Oikeanlaisella liikunnalla raskausaikana
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ja synnytyksen jälkeen on monia positiivisia vaikutuksia.
Kurssilla opit mm. aktivoimaan kehon syviä tukilihaksia
oikein ja saat kattavan tietopaketin äitiysliikunnasta.
Kurssi toteutetaan Youtube-liven livetunteina.Pääset
mukaan kurssin verkko-opetukseen opettajan jakaman
linkin avulla. Livestä jää tallenne myöhempää katselukertaa varten. Tallenteet ovat katsottavissa kauden
loppuun asti.

120390 Englannin perusteiden verkkokurssi:
Englantia etäillen
Ma 17.15–18.45
23.8.–29.11.2021		
28 h / 44 €
10.1.–25.4.2022		
28 h / 44 €
Sirpa Lehtola-Nässi
Uusi englannin verkkokurssi! Tartu mahdollisuuteen ja
opiskele englannin perusteet etäillen vaikka kotisohvalta.
Opiskelu tapahtuu meet:in ja sähköpostin avulla ja oppikirjana toimii käytännönläheinen Destinations 2. Tavoitteena vankan peruskielitaidon rakentaminen ja erityisesti
sanavaraston kasvattaminen. Tule mukaan oppimaan
käytännön englantia! Tämä kurssi sopii hyvin aloituskurssiksi pidemmänkin tauon jälkeen ja tehokkaaseen
perusasioiden kertaukseen.

110141 Etäpiano
Päivä ja kellonaika sovitaan opettajan kanssa
23.8.–13.12.2021
10 h / 225 €
10.1.–25.4.2022 		
10 h / 225 €
Päivikki Helinheimo
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021 klo 12
Nyt uutuutena voi pianonsoittoa opiskella kotoa käsin.
Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Opetuksen
sisältö suunnitellaan henkilökohtaisesti jokaisen opiskelijan taitotason mukaan. Opettajalta voi kysyä lisätietoja
laitevaatimuksista. Hyvillä laitteilla ja yhteyksillä saadaan
aikaiseksi onnistunut opiskelukokemus. Opettaja on yhteydessä ilmoittautuneisiin opiskelijoihin ja sopii heidän
kanssaan sopivan päivän ja kellonajan. Opinnot edellyttävät säännöllistä kotiharjoittelua! Syyslukukaudella 15 ja
kevätlukukaudella 15 30 min. mittaista oppituntia.

110446 Islantilaisetneuleet etänä
Ke 17.30-19.00		
19.1.-23.2.2022		
18 h / 39 €
Tiina Karttunen
Ilmoittautuminen päättyy 14.1.2022 klo 12
Neulotaan islantilaistyyppinen neulepaita tai -takki, jossa
on kirjoneulekaarroke. Työ neulotaan kokonaan pyöröneuleena, eikä siinä ole ommeltavia saumoja. Mallin voi
valita kirjasta, lehdestä tai netistä. Kurssilla keskustellaan myös omasta suunnittelusta. Verkossa Zoomkokoontumisissa käydään läpi neuleen työvaiheet ja
Whatapp-ryhmässä voi kysyä neuvoa ja tukea kurssikertojen välillä. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan verkkokurssin toimintaan, suunnitellaan työtä, valitaan malli,
keskustellaan langoista yms. Kurssilla käytetään sähköpostia, Zoom-videopalvelua ja Whatapp-viestisovellusta.
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Taiteen perusopetus
Teatteri
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy 13.8.2021 klo 12.
Taiteen perusopetusta teatteritaiteessa annetaan kolmelle ikäryhmälle: 7–10 –vuotiaille, 11–12 –vuotiaille ja
13–16 -vuotiaille. Opetus sisältää teatteri- ja roolileikkejä
valmentavissa opintokokonaisuuksissa (7–10 v.). Perusja teema- opinnoissa (11–12 v. ja 13–16 v.) tutustutaan
lähemmin teatterityön eri osa-alueisiin: näyttelijäntyöhön
ja puvustukseen, maskeeraukseen, lavastukseen, valoja äänitekniikkaan sekä dramaturgiaan ja ohjaukseen.
Kaikki teatteritaiteen perusopetuksen oppilaat pääsevät
ilmaislipuilla katsomaan muiden Hämeenkyrön kansalaisopiston teatteriryhmien esityksiä. He käyvät myös tutustumassa lukuvuoden aikana yhteen tamperelaiseen ammattilaisteatterin esitykseen yhdessä opettajan kanssa.
Lipun hinta täsmentyy, kun tutustumiskohde on valittu.
Vapaita oppilaspaikkoja on jokaisessa ikäryhmässä.
Niille ilmoittautuminen tapahtuu joko netin kautta tai
puhelimeitse ma 2.8.2021 klo 17 alkaen (https://www.
opistopalvelut.fi/hameenkyro tai puh. 050 502 3734).
Paikkoja voi tiedustella vielä opetuksen alettuakin.
Opettajana on Mira Card.
110226 Lasten teatteri I (7 - 10 v.)
Ti 18.30–20.00
17.8.–30.11.2021		
30 h / 42 €
11.1.–10.5.2022		
34 h / 48 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Mira Card
Opetuksen tavoitteena on innostaa lapset leikin kautta
teatterin maailmaan. Tunneilla kehitetään mielikuvitusta
keksimällä omia tarinoita sekä liikutaan, tehdään pantomiimia ja ilmaisutaidon harjoituksia. Kurssilla opetellaan
toimimaan ryhmässä. Keskeisinä asioina tutustutaan
ikäryhmälle sopiviin vuorovaikutustilanteisiin, tunnetaitoihin, artikulaatioon ja ilmaisuun. Ihmetellään ja tehdään
teatteria yhdessä! Kurssilla toteutetaan yksi isompi teatteriesitys mahdollisessa yhteistyössä muiden teatteriryhmien kanssa.
110227 Lasten teatteri II (11 - 12 v.)
Ti 16.15–18.30
17.8.–30.11.2021		
45 h / 50 €
11.1.–10.5.2022		
51 h / 56 €
Koskilinna, Koskilinnankuja 3
Mira Card
Teatteritaiteen opintojen tavoitteena on kehittää edelleen
ryhmätyötaitoja, kertoa omia tarinoita teatterin keinoin,
uppoutua roolityön tekemiseen. Tunneilla tehdään ilmaisutaidon harjoitteita, liikutaan, opetellaan äänenkäyttöä, kirjoitetaan itse omia esitettäviä tekstejä. Ilmaisun
ja näyttelemisen lisäksi pohditaan teatteritaiteen eri
osa-alueita: miten toimitaan puvustajana, valo- ja äänisuunnittelijana tai lavastajana? Harjoitellaan myös oh-
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jaajan roolia, palautteen antamista ja vastaanottamista.
Keväällä toteutetaan yksi isompi teatteriesitys mahdollisessa yhteistyössä muiden teatteriryhmien kanssa.
110228 Nuorten teatteri (13 v. - )
Ti 15.45–18.00
17.8.–30.11.2021		
45 h / 50 €
11.1.–10.5.2022 		
51 h / 56 €
Yhteiskoulu, auditorio, Ristamäentie 13
Hanna Rajakoski
Kurssilla improvisoidaan, liikutaan, tulkitaan näytelmätekstejä, tehdään valaistuksia ja äänimaailmoja.
Käytetään teatterin tarjoamaa maailmaa harjoittelemalla ikäryhmälle sopivalla tavalla vuorovaikutustaitoja,
tunteiden tunnistamista ja ilmaisua. Lukuvuoden aikana
toteutetaan yksi iso näytelmäprojekti, jossa voidaan
käyttää teatteritaiteen oppilaiden omia tekstejä tai lähteä
harjoittelemaan valmista näytelmää.
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Kuvataide
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 17
ja päättyy 13.8.2021 klo 12.
Kuvataidekoulussa opitaan erilaisia kuvallisia valmiuksia
tutustumalla monipuolisesti eri tekniikoihin ja materiaaleihin. Tule mukaan piirtämään, maalaamaan, valokuvaamaan, muotoilemaan ja rakentelemaan. Syksyn teemana on Yhdessä ympäristössä ja kevään Aikamatkalla.
Opetus alkaa leikinomaisesta tutustumisesta kuvataiteen
eri osa-alueisiin ja etenee kohti omatoimista kuvallista
ilmaisua.
Opetuskokonaisuuksittain edetään varhaisiän opinnoista
(n. 5–6 v.), perusopintoihin (n. 7–12 v.) ja teemaopintoihin (n. 13–16 v.). Kuvataidekoululaiset tutustuvat kerran
lukuvuoden aikana maksutta lähialueiden näyttelytarjontaan.
Kuvataidekoulu toimii osana taiteen perusopetusta ja
noudattaa taiteen perusopetuksesta annettuja säädöksiä. Hämeenkyrön kuvataidekoulu kuuluu Suomen lasten
ja nuorten kuvataidekoulujen liittoon.
Opettajina toimivat tällä työkaudella Kristiina Heimonen
ja Outi Alho.
Vapaita opiskelupaikkoja on joissain ikäryhmissä.
Näille ilmoittautuminen tapahtuu joko internetin
tai puhelimen välityksellä 2.8.2021 klo 17 alkaen
(https://www.opistopalvelut.fi/hameenkyro) tai puh.
050 502 3734). Paikkoja voi tiedustella vielä opetuksen alettuakin.

110315 Lasten kuvataide (5 v.)
Ke 17.00–17.45
18.8.–8.12.2021		
16 h / 44 €
12.1.–11.5.2022		
17 h / 44 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Materiaalimaksu 15 € + 15 € sisältyy kurssimaksuun.
110316 Lasten kuvataide (6 v.)
To 18.00–19.30
19.8.–9.12.2021		
32 h / 59 €
13.1.–19.5.2022		
34 h / 63 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Materiaalimaksu 15 € + 15 € sisältyy kurssimaksuun.
110317 Lasten kuvataide (7 - 8 v.)
Ke 18.10–19.40
18.8.–8.12.2021		
32 h / 59 €
12.1.–11.5.2022		
34 h / 63 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Materiaalimaksu 15 € + 15 € sisältyy kurssimaksuun.
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110318 Lasten kuvataide (9 v.)
Ma 18.10–19.40
16.8.–13.12.2021		
32 h / 59 €
10.1.–16.5.2022		
34 h / 63 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Materiaalimaksu 15 € + 15 € sisältyy kurssimaksuun.

110319 Lasten kuvataide (10 - 11 v.)
Ti 18.00–19.30
17.8.–7.12.2021		
32 h / 66 €
11.1.–10.5.2022 		
34 h / 70 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Outi Alho
Materiaalimaksu 22 € + 22 € sisältyy kurssimaksuun.

110320 Lasten kuvataide (12 v.)
Ma 16.30–18.00
16.8.–13.12.2021		
48 h / 76 €
10.1.–16.5.2022		
51 h / 80 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Materiaalimaksu 25 € + 25 € sisältyy kurssimaksuun.

110321 Nuorten kuvataide (13 - 16 v.)
Ti 15.30–18.45
17.8.–7.12.2021		
48 h / 76 €
11.1.–10.5.2022		
51 h / 80 €
Pikkusilta, Väinämöisentie 23
Kristiina Heimonen
Materiaalimaksu 25 € + 25 € sisältyy kurssimaksuun.
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Lähiseutujen opistoja
Ahjolan kansalaisopisto
www.ahjola.fi
toimisto@ahjola.fi
Ahjolankatu 3, 33250 Tampere
044 553 8400
Ikaalisten kansalaisopisto
http://www.ikaalinen.fi/kasvatus-ja-koulutus/
kansalaispisto/
kansalaisopisto@ikaalinen.fi
Kyrösselänkatu 8, PL 33, 39501 Ikaalinen
044 730 1398 tai 044 730 6115
Valkeakoski-Opisto
Kangasalan palvelupiste
www.valkeakoski.fi
valkeakoski.opisto@valkeakoski.fi
Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio, 2. krs
03 5691 7100
Kyröskosken kansalaisopisto
http://www.kyroskoskela.fi/opisto
opisto@kyroskoskela.fi
Valtakatu 55, 39200, Kyröskoski
0400 259 350
Pirkan Opisto
www.pirkanopisto.fi
pirkanopisto@nokiankaupunki.fi
03 5652 2500
Toimisto Kerhola, Souranderintie 13, 37100 Nokia
Palvelupisteet Koulutie 8, Lempäälä ja Valkeakoskentie 19, Lempäälä,
Suupanniityn koulu, Urheilutie 5, 33960 Pirkkala
sekä Vesilahden kirjastolla
Oriveden seudun kansalaisopisto
www.orivesi.fi/fi/palvelut/kansalaisopisto
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@orivesi.fi
Keskustie 23, 35300 Orivesi
040 133 9118
Tampereen seudun työväenopisto
Tampere ja Ylöjärvi
www.tampere.fi/top
tyovaenopisto@tampere.fi
Sammonkatu 2, PL 63, 33541 Tampere
Koulutuskeskus Valo, Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi,
toimisto 040 801 6471
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Vapaaehtoistoiminta
lisää omaa ja toisen
hyvinvointia!

Rönsy –alueellinen
vapaaehtoistoiminta yhden
luukun kautta
ystäviä, ulkoilu- ja saattoapua, digiohjausta,
ohjelmallisia tuokioita toisten iloksi – tätä kaikkea
ja paljon muuta löytyy Rönsyn välittämänä.

Kurssit

Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi
25.8. ja 3.11.2021 klo 17-21
Rönsyn toimistolla, Torikatu 8, Kyröskoski
Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.

Ota yhteyttä Rönsyyn!
Vapaaehtoistoiminnan koordinointi
p. 050 576 2552

Hy vä luo
hyvää –
y h d e s sä
e n e m m ä n!
www.rönsy.fi
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Diakoniatyötekijät tavattavissa
Nuori, aikuinen, perheellinen tai ikäihminen!
Kaipaatko kuuntelijaa ja apua omaan jaksamiseesi,
ihmissuhdekiemuroihin, elämänkriiseihin, hengellisiin
pohdintoihin tai taloudellisiin kysymyksiin.
Ota rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijöihin:
johanna.graeffe@evl.fi p.044 7248360
suvituuli.messi@evl.fi p.044 7248361
pirjo.jarvinen@evl.fi p.044 7248362
Diakonian pappi Anu Mätäsniemi p. 044 7248354

Tilat ja yhteystiedot
HÄMEENKYRÖN KIRKKO
Härkikuja 13, Hämeenkyrö

ISOPAPPILA
Yrjö-Koskisentie 6, Hämeenkyrö

TORIKADUN OLOHUONE
Torikatu 8, Kyröskoski

SÄRKIJÄRVEN LEIRIKESKUS
Leirikeskuksentie 80, Kyröskoski

PAPIT
Jorma Pitkänen 044 724 8353
Varpu Miettunen-Hukari 044 724 8351
Anu Mätäsniemi 044 724 8354

KIINTEISTÖT
Paula Ylivakeri 044 724 8386
sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi

KIRKKOHERRANVIRASTO
Yrjö-Koskisentie 6, Hämeenkyrö
p. 044 724 8300
Avoinna ma ja to klo 9-13.
Hämeenkyrön seurakunta
@hameenkyron_srk
Hämeenkyrön seurakunta
www.hameenkyronseurakunta.fi
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Jumalanpalvelukset

HÄMEENKYRÖN¤
SEURAKUNTA

MESSU
Sunnuntaisin klo 10 Hämeenkyrön kirkossa tai Mäntyrinteen
kappelissa. Tarkemmat tiedot netissä ja UutisOivassa.

TUOMASMESSU
Su 19.9. klo 18 Hämeenkyrön kirkossa
Mukana Tuomaskuoro ja -bändi

PERHEMESSU
Su 3.10. klo 10
Mukana MiniGospelSingers & JuniorGospelSingers

Diakoniatyö
MYÖTÄTUULI
Torstaisin Koskilinnassa klo 10.00-13.30.
Myötätuulen toimintakausi alkaa to 7.10. ja jatkuu viikoittain
huhtikuun loppuun saakka.
Päivän ohjelmaan sisältyy: Aamuhartaus, erilaisia ryhmiä
(askartelu, runoryhmä, jumppa, päiväryhmä, ym.), iltapäivän
vierailija sekä ruoka ja kahvi. Taksikyydit tarvitseville.
Seuraa ilmoittelua. Tiedustelut: Johanna Graeffe p.044 7248360

PERJANTAIKEIDAS
Avoin kohtaamispaikka kaikenikäisille kokoontuu perjantaisin
viikoittain talvikaudella klo 10-11.30 Torikadun Olohuoneessa.
Tarjolla sanaa, seuraa, aamukahvit ja vapaata rupattelua.
Yhteyshenkilö: Johanna Graeffe

LESKIEN RYHMÄ
Ryhmä leskeksi jääneille alkaa syksyllä. Ryhmä ei ole sururyhmä
vaan leskeksi jäämisestä on voinut kulua jo jonkin aikaa.
Ryhmässä on tarkoitus käydä läpi muuttunutta elämäntilannetta
ja jakaa kokemuksia sekä etsiä yhdessä polkua teenpäin.
Ilmoittautumiset ryhmään: Johanna Graeffe p. 044 7248360.

POLKU-vertaistukiryhmä
Polku-vertaistukiryhmä päihteiden käyttäjien läheisille alkaa
syyskuussa. Ryhmän tavoitteena on löytää voimavaroja omaan
elämään ja saada vertaistukea toisilta.
Tiedustele vapaita paikkoja: Suvituuli Messi p. 0447248361

KYLÄKERHOT
Diakoniatyön kyläkerhot kokoontuvat syyskuulta toukokuulle
kerran kuukaudessa:
Jumesniemen vanhemman väenkerho
yhteyshenkilö Suvituuli Messi p. 044 7248361,
Vesajärven kultaisen iän kerho
yhteyshenkilö Johanna Graeffe p. 044 7248360,
Sasin kerho ja Kotorinteen kerho
yhteyshenkilö Pirjo Järvinen p. 044 7248362.

ILLAT LÄHEISENSÄ MENETTÄNEILLE
Tulossa kevättalvella 2022, seuraa ilmoittelua.
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Aikuisille
ANKKURI-ILLAT
Ankkuri-illat parisuhteen hoitamiseen parittomien viikkojen
maanantaisin 16.8.-22.11.21 klo 18 Torikadun Olohuoneella.
Kysy lisää Merja Eloranta p. 0447248374.

NAISILLE
Naistenilta Särkijärvellä to 16.9. klo 18,
Naistenkahvila Isopappilassa to 14.10. klo 18
Brunssi Särkijärvellä la 13.11. klo 10.
Tiedustelut Pirjo Järvinen p. 0447248362.

MIEHILLE
Miestenillat alkaen 25.8. kuukauden viimeisinä
keskiviikkoina Särkijärvellä.
Tiedustelut Jouko Vanhatalo p. 040 0269075

RAAMIS
Raamis – kaiken ikäisten paikka tutkia ja pohtia.
Tiedustelut Mikkeli Kivimäki p. 0447248365.

LUOVA LOHTU -ryhmä
Luova lohtu -ryhmä kirjoittajille tiistaisin alkaen 7.9.
Ryhmään voit tulla, jos innostut kirjoittamisesta ja kaipaat lohtua
ja iloa elämääsi. Emme keskity oikeinkirjoitussääntöihin emmekä
tähtää tekstien julkaisuun, vaan kirjoitamme, jotta elämän paineet
pienenisivät ja löytyisi voimaa kohdata arki, sen haasteet ja
menetykset. Ilmoittautumiset: Pirjo Järvinen p. 0447248362

KRITO
Kristillisen toipumistyön vertaisryhmä syksyllä 2021.
Tiedustelut: Suvituuli Messi p. 044 7248361

ISRAELILAISET TANSSIT
Paikasta ja ajasta tiedustelut Jorma Pitkänen p. 0447248353

ALFA-kurssi
Alfa-kurssi kyselijöille elämän perusasioista 2022 alkaa
25.1.2022. Ilmoittautuminen 15.1. mennessä Pirjo Järviselle
pirjo.jarvinen@evl.fi tai p. 0447248362.

Lähetystyö
LÄHETYSPIIRIT
Kuukausittain talvikaudella Hämeenkyrön kirkonkylällä ja
Kyröskoskella.

TOIVOA NAISILLE -illat
Toivoa naisille -illat kuukausittain talvikaudella Torikadulla.
Medialähetysjärjestö Sanansaattajien kansainvälinen Toivoa
naisille -työ toimii sen puolesta, että yhä useammat naiset ympäri
maailmaa voisivat kuulla olevansa arvokkaita, saada toivon ja
ihmisarvoisen elämän. Liikkeen ydin on rukouskalenteri, jossa on
jokaiselle päivälle yksi lyhyt rukous. Rukoilemme kalenterin
aiheiden puolesta yhdessä.
Yhteyshenkilö Suvituuli Messi p. 0447248361
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HÄMEENKYRÖN¤
SEURAKUNTA

DONKKIS BIG NIGHT
Kouluikäisten
DONKKIS BIG NIGHT -illat
syksyllä kerran kuukaudessa.
Seuraa ilmoittelua!

Nuorille
NUORTENILLAT
Torikadun olohuoneella, Torikatu 8, 2krs. perjantaisin klo 19-22.

ISOSKOULUTUS
Alkaa syksyllä, seuraa ilmoittelua.

RUKOUSPIIRI
Nuorten rukouspiiri torstaisin klo 20 alkaen 19.8.

RAAMIS
Nuorten ja kaikenikäisten raamis maanantaisin klo 18 Torikadun
olohuoneella, Torikatu 8, 2krs.

LEIRI JA RETKET
Nuortenleiri Särkijärven leirikeskuksessa
pe-su 3.–5.12.
Nuorten retki Maata Näkyvissä Festareille Turkuun
marraskuussa. Seuraa ilmoittelua.
Nuorten retki Lappiin syyslomalla 16.–23.10. Seuraa
ilmoittelua.

RIPPIKOULU
Rippikoulujen 2022 ilmoittautuminen syksyllä syys-lokakuussa.
Tästä ilmoitamme nuorille henkilökohtaisesti.

Musiikki
MINI GOSPEL SINGERS
Torstaisin 2.9. alkaen klo 18-18.45
Torikadun Olohuoneella
1-5lk:lle lapsille

JUNIOR GOSPEL SINGERS
Torstaisin 2.9. alkaen klo 19-20
Torikadun Olohuoneella
6-9lk:lle nuorille
Ilmoittautuminen GospelSingerseihin
www.hameenkyronseurakunta.fi/ilmoittaudu
Uudet laulajat tervetuloa mukaan!
Lisätiedot Sannalta 044 7248355

YLISTYSILLAT
Tulossa jälleen syksyllä! Musiikkia, rukousta, Sanaa ja ylistystä.
Seuraa ilmoittelua!
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Tervetuloa mukaan!
Lapsiperheille
PÄIVÄKERHOT
Päiväkerhoryhmät alkavat ma 16.8. Kysy vapaita paikkoja
lastenohjaaja Inka Mäkelältä 044-7248373

PERHEKERHOT
Perhekerhot ti klo 9-11 ja to klo 10-12 Torikadun olohuoneella,
Torikatu 8, 2krs. Alkaen 17.8.

VAUVAKAHVILA
Vauvakahvila joka toinen ke klo 13-15 Torikadun olohuoneella,
Torikatu 8, 2krs. Alkaen 18.8.

PERHEIDEN RAAMIS
Perheiden raamis joka toinen ti klo 18-20 Torikadun
olohuoneella, Torikatu 8, 2krs. Alkaen 17.8.
Lapsille hoito ja omaa ohjelmaa.

PERHELEIRI
Perheleiri Särkijärven leirikeskuksessa
1.adventtina pe-su 26. – 28.11. Ilmoittautuminen netissä.

LÖYTÖ-ryhmä
Erityislasten vanhempien vertaistukiryhmä
tiistaisin 7.9. 5.10. 2.11. 30.11.
Ilmoittautuminen ryhmään Johanna Kivimäelle 044-7248372.

POLKU-ryhmä
Hoitava vertaistukiryhmä päihteitä käyttävien läheisille.
Kysy lisää Anne-Maria Ahola 044-7248371

UUTTA! PERHEIDEN ILLAT
Perheiden illat Särkijärvellä kerran kuukaudessa.
Seuraa ilmoittelua!

Koululaisille
JUNNU-ILLAT
Kouluikäisten Junnu-illat keskiviikkoisin Torikadun olohuoneella,
Torikatu 8, 2krs. Alkaen 25.8.
1-3-luokkalaiset klo 16.30-18.
4-6-luokkalaiset klo 18.30-20.

LEIRIT
Kouluikäisten leirit Särkijärven leirikeskuksessa
4-6-luokkalaiset 10-12.9.
2-3-luokkalaiset 17-19.9.
Ilmoittautuminen nettisivuilla.

KOULUUN LÄHTEVIEN SIUNAAMINEN
Kaikkien koulunsa aloittaneiden siunaaminen
to 19.8. klo 18 Hämeenkyrön kirkossa. Tervetuloa!
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Hämeenkyrön kunnan
liikuntapalvelut
2021 - 2022 liikuntatarjonta tarkentuu
syksyllä kotisivuille:
https://hameenkyro.fi/palvelut/
kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-jaulkoilu
Luvassa on tuttuun tapaan ikäihmisten
liikuntaa, työikäisten liikuntaa sekä
soveltavaa liikuntaa.
Liikuntapalveluilla on lisäksi liikunnallinen
elämäntapahanke, joka käynnistyy syksyllä 2021!
Hanke sisältää monipuolista liikunnanohjausta lapsista ikäihmisiin saakka.
Ohjelma tarkentuu hanketyöntekijän aloittaessa elokuussa 2021.
Yhteystiedot:
Liikuntapalveluiden esimies
Mika Koskela
Puh. 041 730 4021
mika.koskela@hameenkyro.fi

			5

Hämeenkyrön kirjasto
Monitoimikeskus Silta,
Kyrönsarventie 16, Hämeenkyrö

Aukioloajat 1.9.2021 alkaen:
ma-to 8-19
pe 8-16
la 10-15
Itsepalveluaika ma-pe 8-10
Muutokset mahdollisia

Seuraa meitä :
https://www.facebook.com/HameenkyronKirjasto

https://instagram.com/hameenkyronkirjasto/?hl=fi
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