
Musiikin , kuvataiteen , teatterin ja tanssin pitkäjänteisestä opiskelusta kiinnostuneiden 

kannattaa nyt olla valveilla : Hakuaika tasolta toiselle eteneviin taideopintoihin alkoi 
helmikuun alussa ja jatkuu maaliskuun loppuun . Hakulomakkeet löytyvät opiston 

nettisivuilta taidekoulujen osioista ja niitä saa myös opiston toimipisteistä . 
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Pirkan opiston kevätkausi 2018 on jo hyvässä vauhdissa . Vaikka monet suosituimmat 
ryhmät ovatkin jo täyteen buukattuja , on lukuisilla kursseilla kuitenkin vielä runsaasti 
tilaa . Paikkatilanteen näkee ryhmäkohtaisesti nettisivujemme kurssit -osiosta ja 

ilmoittautua voi sekä netin että puhelimen kautta . Tämän uutiskirjeen lopussa on 

valikoima kursseja virikkeeksi ! 

Taiteen perusopetuksen hakuaika helmi-maaliskuussa:

UUTISKIRJE PIRKAN OPISTON ASIAKKAILLE - HELMIKUU 2018 

 

Kiinnostava luento tulossa , mutta et millään pääse paikalle? Tiesithän , että monia 

Pirkan opiston luentoja voit seurata myös kotikoneelta käsin tai vaikka 

bussimatkalla mobiililaitteellasi . Katso kevään 2018 verkkoluennot täältä .

Luennot tulevat kotiin  

Kevättä kohti 

Tapahtumavyöry kruunaa kevään 
Kevät on opistossamme perinteisesti myös tapahtumien aikaa : Barokkikonsertti , 
Liisa ihmemaassa -tanssinäytös ja Agatha Christien dekkarista sovitettu Eikä 

yksikään pelastunut -teatteriesitys ovat tarjontamme huipputapauksia . Koko 

kymmenien tapahtumien kirjon näet opinto-oppaasta tai nettisivuilta .

Ehdota kurssia tai teemaa lukuvuodelle 2018–2019 
Vaikka kevätlukukausi on vasta aluillaan , olemme käynnistämässä jo lukuvuoden 

2018–2019 suunnittelua . Minkä kurssin sinä haluaisit saada opiston tarjontaan? 

Ehdota meille kurssia tai luentoa 4 . maaliskuuta mennessä .

Seuraa FB-sivujamme & levitä tapahtumatietoja myös omille verkostoillesi:
Haluatko saada ensimmäisten joukossa tietoa uusista kursseistamme? Tykkää meistä 

Facebookissa , niin pysyt hyvin ajantasalla . Mikäli kiinnostut tarjonnastamme , jaa 

tiedotteitamme myös omille verkostoillesi .

Tervetuloa opiskelemaan ja osallistumaan! 

Matti Korolainen 

rehtori

Anna-Leena Salokorpi 

apulaisrehtori

jatkuu sivulla 2. 

http://www.pirkanopisto.fi/opisto/ajankohtaista/?issue=275
http://www.pirkanopisto.fi/
http://www.pirkanopisto.fi/kansalaisopisto/luennotjaseminaarit/verkkoluennot
http://www.pirkanopisto.fi/palaute/ehdotakurssiatailuentoa
https://www.facebook.com/pages/Pirkan-opisto/117214235118617
https://www.facebook.com/pages/Pirkan-opisto/117214235118617
https://www.facebook.com/pages/Pirkan-opisto/117214235118617
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Kevään kurssitarjontaa: 

TANSSI 
DANCEHALL, TIIVISKURSSI, ALKEET, 10.3. alk. Pirkkala

FLAMENCO ALKEET, TIIVISKURSSI, 7.4. alk. Nokia 

FLAMENCO ALKEET, TIIVISKURSSI, 7.4. alk. Nokia

PARITANSSIN INTENSIIVIKURSSI, ALKEET, 26.4. alk. Nokia 

PARITANSSIN INTENSIIVIKURSSI, JATKO, 26.4. alk, Nokia 

KÄYTÄNNÖN TAITOJA 

KASVIHUONEVILJELY KOTIPUUTARHASSA, 12.3. Pirkkala 

HÄTÄENSIAPU/ENSIAVUN KERTAUSKURSSI, 13.3. Nokia tai 19.3. Pirkkala

HEDELMÄISEN HERKULLISET JUHLAPÖYDÄN KORISTEET, 15.3. Lempäälä

iPAD ja iPHONE: PUHEOHJAUS, 17.3. Nokia

GLUTEENITONTA JUHLALEIVONTAA, 18.3. Nokia

KAAKKURIN HUUDOSTA PÄHKINÄLEHTOON -                                           

NOKIAN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET, 21.3. alk. Nokia

LUOVASTI DIGIKAMERALLA, alk. 23.3. Pirkkala

Hiihtoloman jälkeen alkaa mm. kädentaidoissa vielä monia uusia lyhytkursseja, 
joiden teemana on lähestyvä kevät ja pääsiäinen. Tässä niistä muutama:

Metallilankatöitä Pääsiäiseen, 6.3. alk. Pirkkala

Pieniä betonitöitä puutarhaan ja sisustukseen, 9.4. alk. Pirkkala

Lastenvaatteita kevääksi ja kesäksi, 9.3. alk. Pirkkala

Keveät kesähuivit huovuttamalla, 17.3. alk. Lempäälä

jatkuu sivulla 3. 

http://www.pirkanopisto.fi/
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/search.php?l=fi&search=1105224PK
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/search.php?l=fi&search=1105026NK
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/search.php?l=fi&search=1105026NK
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/search.php?l=fi&search=1105057NK
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/search.php?l=fi&search=1105058NK
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59267
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59522
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59523
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59481
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59516
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59304
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59464
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=58409
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59502
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59387
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59385
https://opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59394
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UUTTA PIRKAN OPISTOSSA 

Odottavien äitien muskariryhmät Lempäälässä ja Vesilahdella 

5 kokoontumista, 25 € 

Masumuskari on tarkoitettu raskauden viimeisellä kolmanneksella oleville äideille 

(raskausviikot 28–42). Saadaan musiikillisia elämyksiä, herätellään vauvan rakkautta 

musiikkia kohtaan sekä vahvistetaan tulevan äidin ja lapsen välistä 

vuorovaikutusta. Lauletaan kehtolauluja ja muita lauluja, opitaan loruja, 

kuunnellaan musiikkia, soitetaan erilaisia soittimia, ja liikutaan musiikin mukaan. 

Osallistuminen ei edellytä aiempia musiikkiopintoja.

Vesilahdessa: MASUMUSKARI – ODOTTAVIEN ÄITIEN MUSKARIRYHMÄ  

(ilmoittautuminen viimeistään 5.3.)

Lempäälässä: MASUMUSKARI – ODOTTAVIEN ÄITIEN MUSKARIRYHMÄ 

(ilmoittautuminen viimeistään 18.4.)

Jos kiinnostuit masumuskareista, pääset ilmoittautumaan näiden linkkin kautta: 

http://www.pirkanopisto.fi/
https://kuntapalvelut.fi/pirkanmusiikkiopisto/course.php?l=fi&t=7883
https://kuntapalvelut.fi/pirkanmusiikkiopisto/course.php?l=fi&t=7881

