
•   Ilmoittautuminen tapahtuu kurssin opettajalle suoraan ensimmäisellä kerralla, mikäli kurssin kohdalla ei ole mainintaa ennakkoilmoittautumisesta.  
    Ennakkoilmoittautuminen alkaa to 2.9. klo 9.00. Aiemmasta tavasta poiketen kurssimaksut tullaan laskuttamaan opiskelijoilta.

•   Työttömät pääsevät kahdelle kurssille ilmaiseksi ilmoittauduttuaan normaalisti opettajalle. Kouluilla toimivat ryhmät eivät kokoonnu syyslomaviikolla (vko 42) ellei toisin sovita! 

•   Opistossa on käytössä tänäkin vuonna opintoseteli (Opetushallituksen rahoittama avustus), jolla eläkeläinen pääsee kurssille ilmaiseksi. Niissä ryhmissä, jossa opintoseteliä
     voi käyttää, on jäljessä merkintä OS. Lisätietoja toimistosta tai kyseisen ryhmän opettajalta!

VIIKKO-OHJELMA 13.9. - 12.12.2021
Opiston toimisto (Porvarintie 51 B) on avoinna ma – to klo 9.00 – 15.00 ja pe klo 9.00 – 14.00, 
toimistosihteeri Theresa Salo p. 046 850 7702, sivistysjohtaja Pauliina Niemi p. 050 386 4611.

Uusista ryhmistä, muutoksista ym. tiedotetaan Opisto tiedottaa -palstalla Tejukassa!

www.opistopalvelut.fi/teuva

MUSIIKKI
PIANO
Ma 16.00 – 18.15
13.9. alkaen

YLÄKERRANPOJAT
Ti 18.30 – 20.00
14.9. alkaen

KUMINA
Ma 17.00 – 18.30
6.9. alkaen

KAMOMILLA
Ma 18.30 – 20.00
6.9. alkaen

PIANO TAI RUMMUT
Ma 14.30 – 16.30
6.9. alkaen

SOITINYHTYE
Ke 15.00 – 16.30 
6.9. alkaen

KANTELERYHMÄ HELKYT
Ti 18.00 – 19.30 
7.9. alkaen

MAJAN LAULAJAT
Ti 17.00 – 18.30 
14.9. alkaen

Kulttuuritalo Orrela, alaluokka –  40 €, Ruuska Esko
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta ja vapaan säestyksen alkeita 
yksilöopetuksena 15 min. / kerta, Opiskelemaan voivat tulla lapset ja 
aikuiset. Ilmoittautuminen 2. - 9.9. p. 046 850 7702.

Kulttuuritalo Orrela, yläluokka – 30 €, Törmä Kari
Miesten lauluryhmä, jossa lauletaan 1-äänisesti lauluja musiikin kaikil-
ta alueilta viihteestä vakavaan!

Kulttuuritalo Orrela, Ingman Sali – 35 €, Tiitinen Tuomo
Sekakuorossa naiset ja miehet laulavat yksi- tai moniäänisesti. Uudet 
laulajat ovat tervetulleita mukaan iloisella mielellä äänialasta riippu-
matta!  OS

Kulttuuritalo Orrela, Ingman Sali – 35 €, Tiitinen Tuomo
Naiskuorossa lauletaan1-4-äänisiä sovituksia lauluista, jotka edustavat 
monipuolisesti eri tyylejä viihteestä hengelliseen musiikkiin.

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka – 40 €, Tiitinen Tuomo
Pianonsoiton alkeis- ja jatko-opetusta ja vapaan säestyksen alkeita 
yksityisopetuksena 15 min / kerta. Vaihtoehtoisesti rumpujen soiton 
alkeisopetusta kaikille kompeista kiinnostuneille yksilöopetuksena 
15 min./ kerta. Ilmoittautuminen 2. - 3.9. p. 046 850 7702.

Yhtenäiskoulu, musiikkiluokka – 35 €, Tiitinen Tuomo
Tule rohkeasti mukaan soittamaan uudistuneeseen soitinyhtyeeseen! 
Soittimesi alkeiden hallinta ja nuottien tuntemus riittävät mukaan 
pääsemiseen.

Annin Kranni – 25 €, Simberg Essi
Soitetaan ryhmässä perinteistä kansanmusiikkia, sopii kaikenikäisille!

Hiihtomaja – 30 €, Sandberg Juhani
Lauletaan 1-äänisiä lauluja musiikin kaikilta osa-alueilta viihteestä 
vakavaan. Laulut säestetään harmonikalla.

TANSSI
PERUSTANSSIKURSSI
To 19.00 – 20.30
16.9. alkaen

LAVIS
Pe 18.30 – 19.30
17.9. alkaen

Luovankylä, kylätupa – 30 €, Malinen Jussi
Opetellaan mm. valssin, masurkan, humpan, tangon, foksin, jenkan, 
samban, hitaan valssin, polkan, jiven perusaskelikot ja peruskäännök-
set. OS

Syreenin koulu, liikuntasali 1 – 21 €, Kotokorpi Saija
Lavatanssijumppa on hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto. Tanssil-
lista liikkumista lavatanssimusiikin tahtiin. Lavis sopii kaikille, ei tarvita 
paria eikä erityistä tanssitaustaa. Tanssiaskeleet ja kuviot ovat niin 
helppoja, että mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. Tanssi-
liikuntaan soveltuvat jalkineet ja vesipullo mukaan. Ilmoittautuminen 
2. - 13.9. p. 046 850 7702.

KIELET
ESPANJAN ALKEIS-
KURSSI
Ti 17.30 – 19.00
14.9. alkaen

KÄYTÄNNÖN RUOTSIA
Ti 18.00 – 19.30
7.9. alkaen

Yhtenäiskoulu, Lh nro 21 – 30 €, Garcia Adolfo
Tänä syksynä aloitamme espanjan kielen kurssin alkeista. Espanjaa 
puhutaan ympäri maailman, jopa yli 500 miljoonaa ihmistä käyttää 
kieltä. Aina on mielenkiintoista oppia uusia kieliä, matkustaa, tutustua 
toiseen kulttuuriin tai vaikka tilata ruoka reissussa espanjaksi. Opettaja 
on Madridista kotoisin. Bienvenidos. Ilmoittautuminen 2. - 9.9. 
p. 046 850 7702.

Kulttuuritalo Orrela, Kokoustila Oiva – 30 €, Keskinen-Suksi Tarja 
Paranna ruotsin kielen keskustelutaitojasi! Hyvästä ruotsin kielen 
pohjasta on etua, ryhmä on keskusteleva. Ilmoittautuminen 2. - 3.9. 
p. 046 850 7702.

HISTORIA
SUKUTUTKIMUS
To 18.00 – 20.15
7.10. alkaen

Kirjasto - 32 €, Kanerva Kristiina 
Kasvatetaan sukupuita ja vaatetetaan luurankoja. Harjoitellaan van-
hojen käsialojen luku- ja tulkintataitoja. Käytetään netin digitaalisia 
arkistoja.

KÄDENTAIDOT
PUIKOT HEILUMAAN - 
ILOA KÄSILLÄ NEULO-
MISESTA
Ti 16.00 – 18.15
14.9. alkaen

PUIKOT HEILUMAAN - 
ILOA KÄSILLÄ NEULO-
MISESTA
Ti 18.15 – 20.30
14.9. alkaen

KUDONTAA JA KÄSI-
TÖITÄ ILTAPÄIVÄÄN
Pe 12.00 – 14.30
17.9. alkaen

LAUANTAIN KUDONTA-
JA KÄSITYÖTUOKIO
La 12.00 – 14.30
18.9. alkaen

KÄSITYÖPIIRI
Ti  18.30 – 20.45
14.9. alkaen

KÄSITYÖPIIRI
Ke 17.30 – 19.45
15.9. alkaen

KÄSITYÖT JA KUDONTA
Ma 17.00 – 19.30
13.9. alkaen

KÄSITYÖT JA KUDONTA
To 17.00 – 19.30
16.9. alkaen

KÄSITYÖT JA KUDONTA
Ti  12.00 – 14.30
14.9. alkaen

KÄSITYÖT JA KUDONTA
Ti  16.30 – 19.00
14.9. alkaen

VAATTEIDEN JA/TAI 
SISUSTUSTUOTTEIDEN 
OMPELUKURSSI 
Ma 18.00 – 21.00
13.9. alkaen

KORISTEVEISTO JA 
PUUTYÖT
To  18.00 – 21.15
16.9. alkaen

SAIPPUAT, PALA-
SHAMPOOT JA MEHI-
LÄISVAHALIINAT
Pe  16.00 – 20.00
29.10. (lyhytkurssi)

Kulttuuritalo Orrela, alaluokka – 35 €, Ihalainen Asta
Opi neulomaan laadukkaita neuletuotteita eri-ikäisille omilla mitoilla tai 
valmiin ohjeen mukaan. Kurssi sopii aloittelijoille sekä kokeneemmille 
neulojille. Neulo itse myssyt, lapaset, neuletakit ja –liivit, kaarrokeneu-
leet, Strömsöpaidat sekä sisustustuotteet.  OS

Kulttuuritalo Orrela, alaluokka – 35 €, Ihalainen Asta
Opi neulomaan laadukkaita neuletuotteita eri-ikäisille omilla mitoilla tai 
valmiin ohjeen mukaan. Kurssi sopii aloittelijoille sekä kokeneemmille 
neulojille. Neulo itse myssyt, lapaset, neuletakit ja –liivit, kaarrokeneu-
leet, Strömsöpaidat sekä sisustustuotteet.

Kafiaari – 50 €, Luoma Soile
Tule luomaan uutta ilmettä kotiisi itsetehdyillä sisustustekstiileillä. Kan-
gaspuut tarjoavat monipuolisen ja laajan maailman toteuttaa haaveita 
erilaisin sidoksin ja värein. Mahdollista tehdä myös käsitöitä ilman 
kangaspuita. Ajatuksena jokaiselle jotakin

Kafiaari – 50 €, Luoma Soile
Haaveissa uudet matot tai lämmittävä huopa harteille vai jotain muu-
ta? Tule toteuttamaan unelmiasi kangaspuiden äärellä. Innostus 
asiaan riittää, taidot kehittyvät tehdessä. Mahdollisuus tehdä myös 
käsitöitä ilman kangaspuita. Tule vaikket olisi ikinä ajatellutkaan.

Nori, Opintola B&B – 35 €, Aura Leena
Kurssilla tehdään neuleita, kirjontaa, virkkausta, solmeilutöitä ja pape-
rikukkia.

Luovankylä, kylätupa – 35 €, Aura Leena
Kurssilla tehdään ompelu-, neule-, kirjonta- ja solmeilutöitä.

Horon nuorisoseura, kudontatila – 50 €, Ihalainen Asta
Opi neulomaan laadukkaita neuletuotteita eri-ikäisille omilla mitoilla tai 
valmiin ohjeen mukaan. Kurssi sopii aloittelijoille sekä kokeneemmille 
neulojille. Neulo itse myssyt, lapaset, neuletakit ja –liivit, kaarrokeneu-
leet, Strömsöpaidat sekä sisustustuotteet, kudontaa unohtamatta.

Äystön nuorisoseura, kudontatila – 50 €, Ihalainen Asta
Opi neulomaan laadukkaita neuletuotteita eri-ikäisille omilla mitoilla tai 
valmiin ohjeen mukaan. Kurssi sopii aloittelijoille sekä kokeneemmille 
neulojille. Neulo itse myssyt, lapaset, neuletakit ja –liivit, kaarrokeneu-
leet, Strömsöpaidat sekä sisustustuotteet, kudontaa unohtamatta.

Piikkilä, Moision talo - 50 €, opettaja avoin
Iloa käsitöistä. Tule valmistamaan neuleita, sisustustuotteita haluamal-
lasi tekniikalla ym., kangaspuita unohtamatta.

Ent. Riipin koulu – 50 €, Isomäki Kaisa
Kurssilla tutustumme kudonnan perusteisiin monenlaisia kodinteks-
tiilejä kutoen (esim. huopa, matto ja loimiripsiliina). Kudonnan ohella 
kurssilla on mahdollista valmistaa myös muita käsitöitä ja askarteluja 
oman kiinnostuksen mukaan. Kurssille osallistumiseen ei tarvita aiem-
paa kokemusta kudonnasta.

Teak – 45 €, Viitasalo Jari
Kurssi on tarkoitettu Sinulle, joka olet kiinnostunut aikuisten ja lasten 
arki- ja juhlavaatteiden sekä kodinsisustukseen liittyvien tuotteiden 
ompelusta. Ilmoittautuminen 2. - 9.9. p. 046 850 7702.

Yhtenäiskoulu, tekninen luokka – 45 €, Närvä Aulis
Kurssilla tehdään puutöitä opiskelijoiden toiveiden mukaisesti; 
nukeille kalusteita, pieniä koruarkkuja, puukon tekoa (terä itseltä), 
sekä miehet että naiset tervetuloa! Ilmoittautuminen 2. - 9.9. 
p. 046 850 7702.

Kulttuuritalo Orrela, alaluokka – 12 € + 40 € materiaalimaksu, 
Kaarento Terhi
Tehdään elintarvikkeiden säilytykseen soveltuvia mehiläisvahaliinoja 
ja käsintehtyä saippuaa tai voit myös tehdä palashampoota. Alaikäraja 
16 vuotta. Ilmoittautuminen 2. - 25.10. p. 046 850 7702.

KOTITALOUS
AASIALAISEN RUOAN 
LYHYTKURSSI
La 11.00 – 14.00
23.10. ja 6.11.

LEIPOVAT JUNIORIT
To 17.00 – 18.30
28.10., 4.11., 11.11., 
18.11. ja 25.11.

Yhtenäiskoulu, kotitalousluokka – 22 €, Thanh Sini
Valmistamme erilaisia aasialaisia ruokia.esim. kevätkääryleet, 
paistettu riisi, kookosriisi ja inkivääritee. Ilmoittautuminen 2.9. – 
14.10. p. 046 850 7702.

Yhtenäiskoulu, opetuskeittiö – 20 € (sis. tarvikemaksun), Iha-
lainen-Heittola Saara. Helppoja, nopeita ja herkullisia leivonnaisia 
ikätaso huomioiden. Kurssi on tarkoitettu alakouluikäisille. Innokas 
mieli, oma essu sekä rasia mukaan! 

NÄYTTÄMÖTAITEET
TEUVA REVYYN SKETSI-
VIDEOINTIRYHMÄ
Ke 19.30 – 21.45
15.9. alkaen

NUORTEN JA AIKUISTEN 
NÄYTELMÄRYHMÄ
To 18.00 – 20.15
16.9. alkaen

Rantala Minna-Kaisa
Kurssilla suunnitellaan sketsimuotoisia ja infoluonteisia lyhyitä videoita 
yhdistyksille, yrityksille ja yhteisöille tilauksesta. Osallistujat esiintyvät 
videoilla, ja kuvaukset sovitaan aina tapauskohtaisesti. Osallistumi-
seen tarvitsee Facebook-profiilin (Messenger) ja sähköpostin. Aluksi 
ja osittain jatkossakin etänä. Teuva Revyy yhteistyöryhmä maksaa 
osallistujien kurssimaksut. Lisätietoa ohjaajalta tekstiviestillä / jätä 
soittopyyntö: 050 536 8501.

Syreenin koulu, Teatterisali – Rantala Minna-Kaisa
Kurssilla harjoitellaan kansalaisopiston käsikirjoitusryhmässä aikaan-
saatu farssi. ESITYKSET tammi-helmikuun vaihteessa 2022, joten 
tammikuu vielä jatketaan! KATTO! ry maksaa jäsentensä kurssimak-
sut. Liittyminen on mahdollista aloitettaessa. Lisätietoa ohjaajalta 
tekstiviestillä / jätä soittopyyntö: 050 536 8501.

LIIKUNTA
PÄIVÄJOOGA
Ma 12.00 – 13.30
4.10. alkaen

ILTAJOOGA
To 19.00 – 20.30
16.9. alkaen

ASAHI -TERVEYS-
LIIKUNTA
Pe 10.00 – 11.00
8.10. alkaen

MIESTEN LIIKUNTA
Ke 19.00 – 20.30
15.9. alkaen

MIESTEN LIIKUNTA
To 18.30 – 20.30
16.9. alkaen

MIESTEN LIIKUNTA
Pe 18.30 – 20.00
17.9. alkaen

NAISTEN JUMPPA
Ti 16.00 – 16.45
14.9. alkaen

VENYTYS JA RENTOU-
TUS ETÄOPISKELUNA
La 11.00 – 12.00
18.9., 25.9. ja 2.10.
(lyhytkurssi)

Teuvan nuorisoseura – 30 €, Reiniö Saila
Harjoitellaan yksinkertaisia liikkeitä ja liikesarjoja omaa kehoa ja hen-
gitystä kuunnellen. Ryhmä sopii sekä aloittelijoille että aiemmin joogaa 
harrastaneille. OS

Teuvan nuorisoseura – 35 €, Reiniö Anita
Tervetuloa kaikenikäiset, ota mukaan jooga-alusta ja joustava, lämmin 
asu.

Teuvan nuorisoseura – 21 €, Reiniö Saila
Tehdään seisten kevyehkö sarja, joka avaa kehon niskasta nilkkoihin.

Syreenin koulu, liikuntasali 1 – 30 €, Mikkilä Erkki
Reipasta liikuntaa kunnon kohottamiseksi.

Äystön koulu, liikuntasali – 33 €, Tuomela Timo
Reipasta liikuntaa kunnon kohottamiseksi.

Luovankylä, kylätupa – 30 €, Hietikko Ahti
Reipasta liikuntaa kunnon kohottamiseksi.

Horon nuorisoseura, kudontatila – 15 €, Luoma Minna
Aloitetaan lempeällä lämmittelyllä, jonka jälkeen kevyitä lihaskunto-
liikkeitä ja tunti päätetään leppoisiin venytyksiin.

12 €, Laitamäki Tomi
Kun kehosi on työstä tai treenistä jumissa – Venyttely auttaa! Tunnin 
mittaisen harjoittelukerran aikana huomaat, miten liikkuvuutesi lisään-
tyy, tasapainosi kohenee ja yleinen hyvinvointisi kasvaa. Huomioithan, 
että tunti on pääsääntöisesti hidastempoinen, koska venytykset kestä-
vät keskimäärin 1-2 min / lihas. Ilmoittautuminen 2. - 13.9. p. 046 850 
7702.

KIRJALLISUUS JA SANATAIDE
KÄSIKIRJOITUSKURSSI, 
ETÄOPETUS
Ma 19.30 – 21.45
13.9. alkaen

LUOVAN OMAELÄMÄN-
KERRALLISEN KIRJOIT-
TAMISEN LYHYTKURSSI
Pe 19.11. klo 18.00 – 20.15
La 20.11. klo 10.00 – 15.00
(lyhytkurssi)

Rantala Minna-Kaisa
Kurssilla suunnitellaan käsikirjoitus harrastajaelokuvaan (osallistujien 
ei tarvitse olla mukana elokuvassa, mutta halutessaan se on mahdol-
lista). Osallistumiseen tarvitsee vain Facebook-profiilin. Käytämme 
ryhmä-Messengeriä työvälineenä. KATTO! ry maksaa jäsentensä 
kurssimaksut. Liittyminen on mahdollista aloitettaessa. Lisätietoa 
ohjaajalta tekstiviestillä / jätä soittopyyntö: 050 536 8501.

15 €, Harju-Panula Mervi
Sanoita elämääsi ruusuineen ja rosoineen luovan omaelämänkerralli-
sen kirjoittamisen menetelmin. Valaistaan muistojen karttaa, kuljetaan 
kauas elämän valtatietä pitkin, patikoidaan sattumusten sivupoluilla ja 
saatetaan myös eksyä reitiltä. Jokainen on täynnä tarinoita!

PUUTARHA
OMENAPUUN LEIKKAUS
Su 12.00 – 15.00
26.9. (lyhytkurssi)

PERENNAPENKIN
SUUNNITTELU JA HOITO
Su 11.00 – 15.45
17.10. (lyhytkurssi)

Kulttuuritalo Orrela, kokoustila Oiva – 12 €, Ahola Marko
Tule ja opettele omenapuun leikkausta yhdessä opettajan opastuksel-
la. Käymme läpi omenapuun leikkauksen luonnossa joko kurssilaisen 
kotipuutarhassa tai opettajan valitsemassa paikassa. Kurssilla saat 
käytännön vinkkejä ja neuvoja omenapuun hoidosta. Ota mukaasi 
hyvä mieli, puutarhasakset ja pukeudu sään mukaan. Ilmoittautumi-
nen 2. - 20.9. p. 046 850 7702.

Kulttuuritalo Orrela, kokoustila Oiva – 12 €, Ahola Marko
Kurssilla saat tietoa kukkapenkin perustamisesta. Käydään yhdessä 
läpi millainen paikka, multa ja lannoitus kukkapenkillä tulee olla sekä 
mitä on hyvä huomioida kasvinsuojelun, kastelun, lajikkeiden ja suun-
nittelun näkökulmasta. Saat kurssilla myös näppärät hoito-ohjeet. Voit 
piirtää / suunnitella oman näyttävän kukkapenkkisi yhdessä opettajan 
opastamana. Ota mukaan innostunut luova mieli ja kynä. Ilmoittautu-
minen 2.9. - 8.10. p. 046 850 7702.

MUU KOULUTUS
NÄYTÄKSÄ VÄHÄ – 
DIGILAITTEEN YKSILÖ-
OPETUSTA

NÄYTÄKSÄ VÄHÄ – 
DIGI-ILLAT
Ma 18.00 – 19.30
4.10., 11.10. ja  18.10.

Kulttuuritalo Orrela – Maksuton, Pitkäkoski Aki
Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan kansalaisopistojen ”Näytäksä vähä” 
–digihanke tarjoaa henkilökohtaista maksutonta digiopetusta. Ilmoit-
taudu kurssille soittamalla opettajan numeroon 040 185 0992. Opettaja 
on sinuun yhteydessä henkilökohtaisesta digiopetusajastasi. Henkilö-
kohtaista opetusta on rajallinen määrä digilaitteen käytön perusteissa. 
Otathan mukaan oman laiteesi. Opetushallitus tukee opetusta.

Kulttuuritalo Orrela, yläluokka – Maksuton, Pitkäkoski Aki
Kaikille avoimissa digi-illoissa opetellaan rennossa ilmapiirissä ja 
rauhalliseen tahtiin älypuhelimen käytön perusteita. Otathan mukaan 
oman älypuhelimesi. Käsiteltäviä aiheita: ylläpito ja sähköiset palvelut 
(esim. terveyspalvelut, mobiilivarmennus), puhelimen kamera ja erilai-
set sovellukset (112-sovellus, kartat, sosiaalinen media).

KUVATAIDE JA MUOTOILU
ITETAIDETTA ERILAISIN 
TEKNIIKOIN 
Ke  18.00 – 20.30
15.9. alkaen

KERAMIIKKA JA LASI-
TYÖKURSSI
To 17.00 – 20.30
16.9. alkaen

LASTEN TAIDE-
VIIKONLOPPU
Pe 29.10.
klo 16.00 – 17.45 (7-9 v)
klo 18.00 – 19.45 (10-12 v)
La 30.10.
klo 11.00 – 13.45 (7-9 v)
klo 14.00 – 16.45 (10-12 v)
(lyhytkurssi)

Kulttuuritalo Orrela, alaluokka – 45 €, Raittila Sirpa
Tule mukaan taiteilemaan erilaisin värein ja tekniikoin, teemme myös
”ITE” taidetta kierrätysperiaatteella. OS

Kulttuuritalo Orrela, alaluokka – 35 €, Ojala Satu
Kurssin aikana tehdään perinteisellä lyijylasi- ja tiffany-tekniikalla lasi-
maalauksia. Sopii sekä vasta-alkajille että pidempään harrastaneille.

Yhtenäiskoulu – 12 € +  5 € materiaalimaksu, Elina Partanen
Piirustus, maalaus, grafiikka - siinä osa lasten taideviikonlopun tek-
niikoista. Harjoitellaan perinteisiä kuvataiteen tekemisen taitoja ja opi-
taan uutta. Kiva ja taiteentäyteinen viikonloppu tulossa lapsille. 
Ilmoittautuminen 2.9. - 25.10. p. 046 850 7702.


