
 

KEVÄÄN 2018 UUDET KURSSIT 
www.forssa.fi/wahrenopisto  

Kursseille voi ilmoittautua jatkuvasti internetissä 
https://www.opistopalvelut.fi/wahren  

tai puhelimitse: 03-4141 5390 virka-aikana  
 
Ehdota meille luentoa: wahrenopisto@forssa.fi  

LUENNOT ja RETKET 
410201 MUSTAT AUKOT -LUENTO 

Kirjastotalon luentosali, Wahrenink. 4
Professori Heikki Oja 
2 t, Kurssimaksu 5,00 €  

ke 18.00-19.30

17.1.2018
Enintään  100 opiskelijaa

Professori Heikki Oja luennoi mustista aukois-
ta. Luento järjestetään yhteistyössä tähtitie-
deyhdistys Uranuksen kanssa.  

009806 HYVÄ SAATTOHOITO POTILAAN OIKEUTENA 

Brander-sali, kirjastota-
lo, Wahreninkatu 4 
Maire Forsten 
4 t,  
Kurssimaksu 5 e / luento  

to 18.00-19.30

18.1. ja 25.1.2018
Enintään  25 opiskelijaa

Saattohoidon osaamisen tarve on lisääntynyt, 
koska potilaita hoidetaan nyky-yhteiskunnassa 
erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla, saatto-
hoitokodeissa ja enenevässä määrin myös pal-
veluasumisen yksiköissä ja kotona. Luennolla 
käsitellään hyvän saattohoidon toteutumisen 
eri osa-alueita käytännönläheisesti. Ennak-
koilmoittautuminen suotavaa!  

009807 ARVOKAS JA TURVALLINEN ELÄMÄ MUISTISAI-
RAUDESTA HUOLIMATTA 

Brander-sali, kirjastota-
lo, Wahreninkatu 4 
Maire Forsten 
2 t,  

to 18.00-19.30

1.2.2018
Enintään  25 opiskelijaa

Saatavilla olevasta tiedosta huolimatta merkit-
tävä osa muistioireista jää edelleen tunnista-
matta. Luennolla käsitellään käytännönlähei-
sesti aivoterveyttä, muistioireiden tunnistamis-

ta, eteneviä muistisairauksia, hyvinvoinnin osa-
tekijöitä. Luento on tarkoitettu esimerkiksi niille, 
jotka harkitsevat ryhtyvänsä omaishoitajaksi, 
myös muistisairaan läheisille Ennakkoilmoittau-
tuminen suotavaa!.  

120317 HOW DO YOU SPELL IT? 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseok. 2 
Liisa Huhtala-Halme 
3 t, Kurssimaksu 5,00 €  
Ilmoittautuminen 16.1.2018  mennessä 

ke 17.00-19.15

31.1.2018 
Enintään  40 opiskelijaa 

Miksi englannin kirjoittaminen on niin kummal-
lista? Miksi englannin sanoja ei voida kirjoittaa 
niin kuin ne sanotaan? Miksi sanoissa on niin 
usein turhia kirjaimia, joita ei äännetä lain-
kaan? Eikö maailmankielen kirjoittamiseen voi-
si saada enemmän tolkkua? Englannin oiku-
kasta oikeinkirjoitusta on helpompi ymmärtää 
ja pitää mielessä, kun tuntee kielen kehityk-
seen vaikuttanutta kiehtovaa historiaa. Löytyi-
sikö sieltä jotain piilevää logiikkaa, josta olisi 
apua myös käytännön opiskelussa? Luennon 
jälkeen tarinaa siitä, mitä tapahtui, kun työvä-
enopiston opettaja kaipasi ryhmilleen oppima-
teriaalia, jossa kielen opiskelijasta tulisi heti 
alusta alkaen kielen käyttäjä. Kokeneen oppi-
kirjailijan ajatuksia ja kokemuksia Steps into 
English -kirjasarjan tekemisestä. Luentotilan 
takia ennakkoilmoittautuminen suotavaa.  

130103 JOKANAISEN JA -MIEHEN LAKITIETOA 1 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseok. 2 
Pasi Vikman 
2 t, Kurssimaksu 5,00 €  
Ilmoittautuminen 23.1.2018  mennessä 

ke 18.00-19.30

7.2.2018 
Enintään  35 opiskelijaa 

Asiaa perinnöstä ja testamentista käytännönlä-
heisesti: esim. lapselle lahjoittaminen, kannat-
taako minun tehdä testamentti vai laatia lahja-
kirja, lakiosa ja puolison asema sekä miten 
perintöverotuksessa toimitaan. Kysymyksiä voi 
lähettää myös etukäteen, tammikuun loppuun 
mennessä osoitteella:  
pasi.vikman@luukku.com  Niihin vastataan 
yleisluontoisesti vain luennolla.  

130104 JOKANAISEN JA -MIEHEN LAKITIETOA 2 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseok. 2 
Pasi Vikman 
2 t, Kurssimaksu 5,00 €  
Ilmoittautuminen 30.1.2018  mennessä 

ke 18-19.30

14.2.2018 
Enintään  35 opiskelijaa 

Mitä jos elämässä tapahtuukin yllätyksiä? Mi-
ten valmistautua niiden varalle? Asiaa mm. 
hoitotahdosta ja edunvalvontavakuutuksesta. 
Tällekin luennolle voi lähettää kysymyksiä etu-
käteen em. osoitteella.  

 



130105 MATKAKOKEMUKSIA POHJOIS-KOREAAN 

Brander-sali, kirjastota-
lo, Wahreninkatu 4 
Pekka Lehtonen 
2 t, Kurssimaksu 5,00 €  

to 18.00-19.30

8.2.2018
Enintään  50 opiskelijaa

Pohjois-Korea on meille ehkä mystisin maa 
maailmassa. Junamatka Pekingistä Pjongjan-
giin ja tarkoin opastetut retket kaupungissa 
sekä esimerkiksi Koreoiden rajalle ovat elä-
myksellisiä. Ennakkoluulot jalkautuvat, muun-
tuvat, mutta eivät katoa. Ei myöskään Pohjois-
Korean hämmentävyys. Pekka Lehtonen ker-
too sanoin ja kuvin syksyllä 2015 tekemästään 
mielenkiintoisesta matkasta Pohjois-Koreaan. 
Ilmoittauduthan ennakkoon, kiitos!  

710301 MITEN TEEN PIHASTANI HELPPOHOITOISEMMAN 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseok. 2
Susanna Vainiola 
2 t, Kurssimaksu 5,00 €  
Ilmoittautuminen 13.3.2018  mennessä 

ke 17.00-18.30

28.3.2018
Enintään  35 opiskelijaa

Miten rakenteet ja kasvivalinnat vaikeuttavat tai 
helpottavat puutarhanhoitoa? Voiko vanhan 
puutarhan hoidosta tehdä kevyempää? Tule 
saamaan suunnitteluhortonomilta parhaat neu-
vot ja ideat uuden ja vanhan pihan ylläpidon 
helpottamiseksi.  

710302 LUMMELAMPI VAI PIKKUPURO - VINKKEJÄ OMAN 
VESIAIHEEN TOTEUTUKSEEN 

Forssan yhteislyseo, 3. krs., Lyseok. 2
Susanna Vainiola 
3 t, Kurssimaksu 5,00 €  
Ilmoittautuminen 13.3.2018  mennessä 

ke 18.45-21.00

28.3.2018
Enintään  35 opiskelijaa

Puutarhaan suihkulähde, vesiputous vai sade-
puutarha? Taidokkaasti toteutettu vesielementti 
tuo puutarhaasi tyyliä, tunnelmaa ja viihtyisyyt-
tä. Vältä virheet oman vesikeitaasi suunnitte-
lussa ja kerää suunnitteluhortonomin antamat 
parhaat vinkit toteutukseen. Jaossa myös ide-
oita sopiviin kasvi- ja materiaalivalintoihin juuri 
vesiaiheen lähelle.  

009821 TERVALAMMIN TAPAHTUMAT 1918 

Tervalammin piha, Pääjärventie 1 
Eliisa Lintukorpi 
2 t,  

la 12-13.30

28.4.2018
Enintään  30 opiskelijaa

Kansalaisssodan tiimellyksessä tapahtunutta 
muistaen Tervalammilla autenttisilla paikoilla. 
Punaisten metsähaudalla käynti ja talon tarina 
dokumenttien perusteella.  
 

RETKET/opistolaiskunta 
009818 TEATTERIRETKI LAHTEEN: TÄÄLLÄ POHJAN-
TÄHDEN ALLA 1-2 

  
 
  
Ilmoittautuminen 12.1.2018  mennessä 

la 10.45-23.45

24.2.2018 
Enintään  50 opiskelijaa 

 
Lähde teatteriretkelle Lahteen katsomaan en-
sin Täällä Pohjantähden alla 1-osaa ja myö-
hemmin ruoka- tai shoppailutauon jälkeen vielä 
2-osaakin. Kaikki kätevästi yhden päivän aika-
na ja yhdellä kuljetuksella. Lipun hinta 41 € 
(sisältää siis molemmat esitykset), lisäksi 
osuus edestakaisesta bussimatkasta. Nauti 
hyvin tehdystä teatterista ja vietä ikimuistoinen 
päivä Suomen historian parissa! Mahd. tied. 
kirsi.vikman@forssa.fi tai 040-7596 380.  

 

009813 RETKI MATKA 2018 -MESSUILLE HELSINKIIN 

 
 

009814 KÄDENTAITOMESSUT 2018 TURKU 

 
 

009815 RETKI KEVÄTMESSUILLE HELSINKIIN 

 
 

009816 KOTKAN POIKII - EIKU PUISTOI! KESÄRETKI 

 
 
Lisätietoja retkistä internetissä tai puheli-
mitse 03-4141 5390 


