KOKKOLAN SEUDUN OPISTO
KARLEBYNEJDENS INSTITUT

OPINTO-OHJELMA
KEVÄT 2021
www.kokkola.fi/kso-kni

ILMOITTAUTUMINEN

ILMOITTAUTUMINEN
KEVÄÄN 2021 KURSSEILLE ALKAA TORSTAINA 7.1. KLO 18.00

NETTI-ILMOITTAUTUMISEN

ABC

KURSSEILLE ON ILMOITTAUDUTTAVA ENNAKKOON
- näin edesautat kurssien käynnistymistä
TOIMI NÄIN
1. KIRJAUDU OSOITTEESEEN
www.opistopalvelut.fi/kokkola
2. VALITSE KURSSI
kurssi löytyy nopeimmin
kurssinumerolla
3. Klikkaa ILMOITTAUDU
> Kurssi siirtyy ostoskoriin,
avaa ostoskori klikkaamalla
kuvaketta
4. TÄYTÄ avautunut lomake
5. HYVÄKSY ilmoittautumisehdot
6. LÄHETÄ ILMOITTAUTUMINEN

HYÖDYLLISTÄ TIETÄÄ
- Kursseille on ilmoittauduttava ennakkoon
- Verkkopalvelun kautta on käytössä
suojattu nettiyhteys
- Ilmoittautumisen alkaessa muista
päivittää selain F5 näppäimellä
- Ole huolellinen ilmoittaessasi
matkapuhelinnumerosi ja käytössä
oleva sähköpostiosoitteesi. Ilmoitamme
mahdollisista kurssimuutoksista
ensisijaisesti sähköpostilla.
- Alle 18-vuotiaalta vaaditaan myös
huoltajan tiedot.
- KAIKUKORTTILAINEN, ilmoittaudu kurssille
opiston toimistossa, ei verkkopalvelussa.
- ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA.
- Ohjelman muutokset ovat mahdollisia.

ILMOITTAUTUMISESI ON NYT VALMIS! - SAAT LASKUN KURSSISTA KOTIISI

JOS
HALUAT MAKSAA KURSSIN VERKKOPANKKIYHTEYDESSÄ, JATKA VIELÄ...
ENNEN KUIN JATKAT, LUE VIELÄ TÄMÄ:
- verkkomaksu onnistuu vain, mikäli olet antanut sähköpostiosoitteesi
- Jos olet opiskelija, älä maksa verkossa! -> Saat laskun kurssista ½-hintaan
kun olet merkinnyt itsesi opiskelijaksi ilmoittautuessasi.
- Jos olet maksanut kurssin verkkopankissa ja kurssi ei toteudukaan, palautamme kurssimaksun.
7. Klikkaa ilmoittautumisvahvistussivulta SIIRRY MAKSAMAAN
-> sinut ohjataan Kokkolan seudun opiston verkkomaksusivulle, josta edelleen eteenpäin verkkopankkiin
Painos 25 000 kpl, Arkmedia Oy Taitto: Mainostoimisto Fristyle. Opinto-ohjelmassa esiintyvät henkilöt on kuvattu
opiston kursseilla ja kuvissa olevat työt ovat kurssilaisten valmistamia. Kannen kuvat: C. Flocco, G. Harjunpää,
B. Hassel, P. Makkonen, J. Virtanen ja J. Wirkkala. Kuvataidekoulun kuvat: Kukka-Maaria Koskinen ja Aija Isosaari.
Michael
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ILMOITTAUTUMINEN

ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN 2021
KURSSEILLE ALKAA 7.1.2021 KLO 18.00
Voit ilmoittautua
• Verkossa www.opistopalvelut.fi/kokkola
• Puhelimitse 06 8289 777 tai Opistotalolla (Vaasantie 7) 7.1.2021 klo 18.00-20.00,
pe 8.1. klo 9.00-15.00, sen jälkeen toimiston aukioloaikoina
MUISTATHAN…
1. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun.
2. Ilmoittautumisen peruminen verkkopalvelun kautta täytyy tehdä vähintään kaksi päivää
ennen kurssin alkua tai ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Tarvitset kurssin numeron ja ilmoittautumisnumeron. Tämän jälkeen mahdolliset perumiset aina toimiston
kautta.
3. Kurssille ei tule erillistä kutsua. Ilmoittautuessasi olet saanut tiedon kurssipaikasta tai
varasijasta sähköpostiisi.
4. Kurssimateriaalit sekä –tarvikkeet opiskelija maksaa ja hankkii itse, ellei kurssin tiedoissa ole
toisin mainittu.
5. Ohjelman muutokset ovat mahdollisia.
MAKSUT
Kurssimaksu on ilmoitettu kunkin kurssin kohdalla. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna
ilmoittautuessasi tai vaihtoehtoisesti saat siitä laskun kotiisi. Ilmoittautuessasi sitoudut
kurssimaksun maksamiseen. Käytä viitenumeroa jotta maksu kohdistuu oikeaan kurssiin ja
henkilöön.
- Jos kurssi keskeytyy opiston toimesta, pyritään löytämään korvaava kurssi.
- Jos kurssi ei käynnisty, palautamme maksetun maksun.
- Materiaalikustannukset ja oppikirjat opiskelijat maksavat itse.
KAIKUKORTTI
Jos sinulla on Kaikukortti, pääset osallistumaan yhdelle valitsemallesi kurssille / lukuvuosi
ilman kurssimaksua. Ilmoittaudu kurssille opiston toimistossa. Ei puhelimitse eikä verkkopalvelun kautta. Ilmoittautuessasi kerro Kaikukorttisi numero ja varaudu näyttämään kortti.
Lisätietoja: www.soite.fi/kaikukortti
OPISKELIJA-ALENNUS
Opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen 25.11.2010 §116 mukaan opiskelijat saavat opiston kurssimaksuista 50% alennuksen. Alennuskursseja ei voi maksaa verkkomaksuna.
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YLEISTÄ

TALVEN JA KEVÄÄN 2021
UUSIA ALKUJA
Viime keväänä meidät yllätti maailmanlaajuinen pandemia. Tämän jälkeen asiat on pitänyt
ajatella toisin. Taudin torjunta ja terveys on ollut etusijalla.
Loppukesällä opisto sai avata ovensa. Opiskelijat olivat tilanteeseen tyytyväisiä, kun pääsimme yhdessä taas aloittamaan. Opetuksessa varauduimme kuitenkin käytettävissä olevin
keinoin torjumaan tartuntoja.
Sekä opiskelijat että opettajat ottivat tosissaan ohjeistukset turvavälien noudattamisesta
ja kaikista hygieniaohjeista. Tästä olemme hyvin kiitollisia ja onnellisia.
Kevätkautta aloitamme tilanteessa, jossa pandemiaa vastaan olevia rokotteita on saatu
valmiiksi. On odotettavissa, että tilanne kevään mittaan paranee.
Tässä vihossa on opiston kevätkaudelle tarjolla monenlaisia opiskelumahdollisuuksia.
Kurssit ovat uuden alun mahdollisuuksia. Opiston toiminnalla haluamme luoda tilanteita yhdessä oppimiselle ja kokemiselle.
Asko Muilu, rehtori

SISÄLLYS
Yleistä
Ajankohtaista
Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Lasten ja nuorten sanataidekoulu Santtu
Elämänhallinta ja merenkulku
Lähiympäristö ja sukututkimus
Ruoka
Puutarha ja kasvit
Ensiapu
Kauneudenhoito
Kielet
Tietotekniikka
Digi- ja valokuvaus, kuvankäsittely
Musiikki
Liikunta ja hyvinvointi
Jooga
Tanssi
Sana- ja näyttämötaide
Kuvataide
Kädentaidot ja muotoilu
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KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

KEVÄTNÄYTTELY
JA TAPAHTUMA
17.-19.4.2021

Opistotalo, Vaasantie 7
la 10–15, su 12–16, ma 9–14
Koronatilanteen salliessa pidämme
kaikille avoimen kevätnäyttelyn
Opistotalolla 17.-19.4.2021.

YLEISTÄ

TOIMISTO
Kokkolan seudun opiston päätoimipaikka sijaitsee
Opistotalolla, Vaasantie 7, 67100 Kokkola.
Sähköposti: kso@kokkola.fi
Puhelin: 06 8289 777
Lukuvuoden aikana toimisto on avoinna ma – to klo 9.00 –
11.30 ja klo 17.00 – 20.00 tai erikseen sovittuna aikana.
Suunnittelijaopettaja Kirsi Koivisto on tavattavissa kevään 2021
aikana
Lohtajan kirjastossa torstaisin 13.00-15.00
Ullava Veikko Vionojan koulussa tiistaisin 15.15-16.15

TOIMIPAIKAT

.
www /
ola.fi
kokk ni
kso-k

-Päätoimipaikka Opistotalo, Vaasantie 7, 67100 Kokkola
-Taidetalo Renlund, sisäänkäynti Pormestarinkatu 32, 67100
Kokkola ja sisäänkäynti kuvataidekoululle Kansakoulukatu 6 B.
-Opetusta järjestetään useissa eri toimipisteissä. Toimipisteiden
osoitteet löytyvät verkkopalvelusta www.kokkola.fi/kso-kni

YHTEYSTIEDOT

YLEISTÄ

suomenkielinen osasto
Puhelinvaihde
06 8289 777
Rehtori Asko Muilu
044 7809 530
Apulaisrehtori Sixten Sandström
044 7809 532
Suunnittelijaopettaja Päivi Makkonen 044 7809 527
Suunnittelijaopettaja Kirsi Koivisto 044 7809 320
Kieltenopettaja Risto Koskinen
044 7809 528
Kuvataideopettaja Heidi Pokela
(heidi.e.pokela@kokkola.fi)
044 7809 523
Palvelusihteeri Teija Biskop
06 8289 777
Palvelusihteeri Nina Finne
06 8289 777
Palvelusihteeri / Iltavahtimestari Heli Hollanti
044 7809 529
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kokkola.fi

Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut
on Kokkolan kaupungin omistama ja ylläpitämä
kaksikielinen kansalaisopisto. Opiston toiminnan
kehittämistä ohjaa johtokunta sekä sivistyslautakunta.

TOIMINTA-AJATUS
Edistämme alueemme asukkaiden hyvinvointia ja sivistystä tarjoamalla mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Tuemme toiminnallamme
moniarvoista ja monikulttuurista yhteiskuntaa
sekä kestävää elämäntapaa. Toimintaamme ohjaa yhteisöllisyys. Korostamme ilon merkitystä ja
luovuuden voimaa oppimisen edistäjinä. Ajankohtaisuus sekä perinteet ovat meille tärkeitä ja
tähtäämme kohti tulevaisuutta.
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YLEISTÄ

VAKUUTUKSET
Opiskelijoiden tulee huolehtia vakuutusturvastaan kursseilla mahdollisesti sattuvien vahinkojen varalta.

www.kokkola.fi/kso-kni. Löydät meidät myös
Facebookista ja Instagramista.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
TIEDOTTAMINEN
Opiston tapahtumista, uusista kursseista ym. ilmoitetaan mm. Kokkola-lehdessä, aluetiedotteissa ja opiston verkkopalvelussa

Jokaisen kurssin kohdalla on maininta alkamisja päättymispäivästä. Koulujen loma-aikoina ei
pääsääntöisesti ole opetusta. Talviloma on viikolla 9.

AIKUISVÄESTÖN DIGITAALISTEN TAITOJEN
VAHVISTAMINEN AVUSTUSVAROIN 2021
Kokkolan seudun opisto yhdessä hankekumppaneiden kanssa tarjoavat alueen aikuisväestölle
mahdollisuuden oppia nyky-yhteiskunnan tarjoamia digitaalisia palveluita. Opiston kumppaneina ovat olleet hankkeen aikana mm. alueen kirjastot, Koivuhaka palvelukeskus, Kokkotyösäätiö
ja Kokkolan Senioriopettajat ry.
Vuorovaikutteisella digitaitojen opettelulla opisto rohkaisee aikuisväestöä mieltämään digitaalisten taitojen merkittävyyttä. Sähköinen asiointi,
sekä palveluiden sujuva käyttö vaatii eri ikäluokissa uuden oppimista.
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Uusia kumppanuuksia ja sidosryhmiä mahtuu
vielä kevään aikana mukaan ja heidän toivotaan
ennakkoluulottomasti ottamaan yhteyttä Kokkolan seudun opistoon. Digitaidot ovat arjen perustaitoja ja ne kuuluvat kaikille. Rakennetaan
sähköisestä tietoyhteiskunnasta parempi meille
kaikille. Ota yhteyttä! Hanketta koordinoi: Jennica
Hagström, 040 4882 852.

AJANKOHTAISTA

Yski

ja aivasta oikein

Yski ja aivasta hihaasi, niin laitat stopin tartunnoille.

Pese
kädet

Pese
kädet

• Ennen ruoanlaittoa ja ruok
• Kun tulet ulkoa sisään
• Wc-käynnin tai vaipan vaih
• Kun olet yskinyt, niistänyt t
• Kun olet koskenut samoja p
flunssainen henkilö

ja laita stoppi tartunnoille

• Ennen ruoanlaittoa ja ruokailua
• Kun tulet ulkoa sisään
• Wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen
• Kun olet yskinyt, niistänyt tai aivastanut

Laita käytetty liina roskiin ja pese
Jos mahdollista, käytä kertakäyttöistä
• Kun olet koskenut samoja pintoja kuin
THL
älit nenäliinaa.
4.
Hiero sormia lomittain vastatustenkädet saippualla.
flunssainen henkilö

oppi tartunnoille

TERVETULOA OPISKELEMAAN TERVEYS EDELLÄ
- Tervetuloa terveenä opiston kursseille. Jos
tulet oppituntien aikana sairaaksi, poistu välittömästi ja ota yhteyttä Soiten terveydenhuoltoon. Koronaneuvontanumero
068287499.
- Kursseille tultaessa ja opetuspaikoissa liikuttaessa muistetaan pitää turvavälit. Olemme
laskeneet ryhmäopetusten oppilasmäärät,

jotta turvavälit toteutuvat ohjeiden mukaan.
www.thl.fi/yskimisohje
- Vältetään turhaa oleilua opetuspaikoissa.
- Opetuspaikoissa ei keitetä kahvia, omat
eväät ovat sallittuja
- Pese kädet saippualla ennen oppitunnille
saapumista.
- Yskimishygienia estää tartuntoja.
- Ohjelman muutokset ovat mahdollisia.
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KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

SIINA PELTOKORPI

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

Kuvataidekoulu antaa lakiin ja asetuksiin perustuvaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Tavoitteena on, että oppilaat saavat vahvan pohjan kuvataidealoille ja monille muillekin
koulutusaloille. Tärkeintä on kuitenkin, että jokainen saa elämäänsä rohkeaa luovuutta, rikkautta kuvallisesta ilmaisusta ja taiteen vastaanottamisesta.

KUVATAIDEKURSSIT
LAPSILLE JA NUORILLE
38999 PERHEVÄRIKYLPY
Kuvataidekoulu/luokkatila, Kansakoulukatu 6 b
Pe 9.00–10.30, 5.2.–12.3.2021
Muotoilija AMK Marika Tyynismaa-Joukosalmi, 6,65
t, Kurssimaksu 30,00 €

Perhevärikylpy on 8kk-3v ikäisille lapsille tarkoitettu paja, johon samasta perheestä voi osallistua yksi
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LASTEN JA NUORTEN SANATAIDEKOULU –SANTTU
tai useampi lapsi. Perhevärikylvyssä tarkoituksena
on tutustua moniaistisesti ja elämyksellisesti värien maailmaan yhdessä aikuisen kanssa. Värikylvyn
lähtökohtana on lapsilähtöinen toiminta ja pajassa käytetään turvallisia luonnonmukaisia materiaaleja. Muistathan ilmoittaa osallistuvan lapsen mahdolliset allergiat. Voit ilmoittaa samasta perheestä
osallistuvat lapset samalla ilmoittautumislomakkeella. Materiaalimaksu 5 €/osallistuva lapsi maksetaan opettajalle.

UUSIEN OPPILAITTEN
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen varsinaisen kuvataidekoulun laajan oppimäärän mukaiseen opetukseen lukuvuodelle 2021-22 tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella 1.30.4.2021. Hakea voivat 2013, 2014 ja 2015 syntyneet
lapset. Hajapaikkoja vanhempien oppilaiden ryhmissä voi tiedustella rehtorilta lukuvuoden aikana.

KUVATAIDEKOULUN TOIMISTO
on avoinna ke klo 9.00-15.00, to klo 14-20
ja pe klo 9.00-12.00 puh. 040 8065 167, palvelusihteeri Nina Finne. Kuvataidekoulun s-posti on ktk-bks@kokkola.fi. Verkkopalvelun
osoite on www.kokkola.fi/kso-kni. Kuvataidekoulu on Facebookissa ja Instagramissa.

HENKILÖSTÖ
Isosaari Aija, rehtori 044 7809 526
Koskinen Kukka-Maaria,
kuvataideopettaja 040 8065 327
Pokela Heidi, kuvataideopettaja 044 7809
523 sähköposti : heidi.e.pokela@kokkola.fi
Finne Nina, palvelusihteeri, 040 8065 167
Juho Klapuri, iltavahtimestari, 0408065384
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kokkola.fi

LASTEN JA NUORTEN SANATAIDEKOULU- SANTTU
Sanataidekoulu Santtu antaa sanataiteen yleisen
oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Opetus pohjautuu taiteen perusopetuksen valtakunnalliseen sanataiteen opetussuunnitelmaan. Kokonaisuudessaan koulu on 6 vuoden
mittainen. Aloitusikä on 8-9 vuotta. Kevätlukukausi alkaa viikolla 2.
Haku Santtuun tapahtuu huhtikuussa. Haku
koskee 2012-2013 syntyneitä. Tarvittaessa järjestetään soveltuvuuskoe toukokuussa. Pääsystä tiedotetaan kesäkuussa.
Sanataidekoulu tarjoaa monipuolista, laadukasta ja
sanataiteen eri osa-alueet perusteellisesti kattavaa
ohjausta lapsille ja nuorille. Opetus antaa oppilaille kokemuksia tekstien tulkintaan, tekemiseen ja sisäistämiseen. Samalla kehitetään oppilaiden ajatte-

lemisen taitoa ja luovuutta. Oppilas saa valmiuksia
ja taitoa myös sähköisen median hallintaan.
Lisätietoja antaa apulaisrehtori Sixten Sandström
044 7809 532.
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ULLA HIETALA

ELÄMÄNHALLINTA JA MERENKULKU

ELÄMÄNHALLINTA JA MERENKULKU
91230 KORONA MUUTTI
KÄYTTÄYTYMISTÄ JA ELÄMÄÄ
Taidetalo Renlund, luokka 1,
Pormestarinkatu 32
To 14.00–15.30, 11.2.–8.4.2021
Jussi Rytkönen, 8 t, Kurssimaksu 24,00 €

Kurssin tavoitteena on löytää ja/tai huomata korona-ajalle tyypillisiä ihmisten käytöksen
uusia piirteitä. Keskustelua tämän ajan ilmiöistä. Keskustelujen tuloksena voi syntyä vaikka
se “uusi normaali” - mitä se termi sitten tarkoittaakaan? Opettaja alustaa jokaisella kokoontumiskerralla pohdittavia elämänalueita. Alustuksen jälkeen opettaja ohjaa keskustelua
teemasta ja tekee siitä tarvittavia yhteenvetoja. Kokoontumiskerrat 11.2, 25.2, 18.3 ja 8.4.
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91210 MILLAISESSA KODISSA
SINÄ HALUAT ASUA?
Opistotalo, Helmi-lk, Vaasantie 7
Ke 17.30–20.30, 20.1.–21.4.2021
Ammattijärjestäjä Karin Hedström, 20 t,
Kurssimaksu 34,00 €

Yhä useamman koti
on kaaoksen valassa.
Liiallinen tavaramäärä hävettää. Nurkissa
tai kaapeissa lojuvat
tavarakasat masentavat, eikä voimia
tunnu riitävän raivaamiseen tai edes
siivoamiseen. Taas
tuli ostettua jotain,
jonka käyttö jäi muu-

LÄHIYMPÄRISTÖ JA SUKUTUTKIMUS

tamaan kertaan. Elämäsi yksinkertaistuu ja tavoitteesi selkiytyvät, kun opit tavaran- ja ajanhallinnan
perussäännöt. Voiko tavaran vähentämistä tehdä
helposti ja kivuttomasti? Voisiko jostain löytyä komeroiden ja kaappien laihdutusdieetti? Oletko kyllästynyt epäjärjestykseen kotonasi? Tämän kurssin
avulla opit luomaan toimivan järjestyksen askel askeleelta. Kurssi sisältää luento-osuuksia, kotona toteutettavia tehtäviä ja keskustelua. Kurssi kokoontuu keskiviikkoisin 20.1., 3.2., 24.2., 17.3. ja 21.4.

90111 RANNIKKOMERENKULUN KURSSI
Torkinmäen koulu, luokka, Hakakatu 24
Ma 18.00–20.15, 18.1.–16.4.2021
Timo Penttinen, 33 t, Kurssimaksu 110,00 €

Rannikkomerenkulun opetus täydentää saaristomerenkulun kurssilla opittuja tietoja ja siihen sisältyvät mm. paikanmääritysmenetelmät, eksymä,
sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan
saamisen. Kurssille osallistuminen edellyttää saaristomerenkulun tentin hyväksyttyä suoritusta. Tentti
16.4.2021 Oppimateriaali ja välineet n. 50-80 € sekä
tenttimaksu 25 €

LÄHIYMPÄRISTÖ JA
SUKUTUTKIMUS
99200 ALUEEMME LINNUSTO
Lohtajan koulu, Lohtaja, Alaviirteentie 12
Ti 19.00–20.00, 9.3.–25.5.2021
Tuomo Puutio, 40 t, Kurssimaksu 50,00 €

Kurssin tarkoitus on kehittää erityisesti lintujen lajituntemusta. Aloitamme tutustumalla lintujen tunnistuksen perusasioihin sisätiloissa. Heti säiden salliessa suuntaamme luontoon. Kurssin pääsisältö
on retket lintujen suosimille levähdys- ja muuttonseuranta paikoille lähialueella ja hiukan kauempanakin.

95006 SUKUTUTKIMUKSEN PERUSTEET
Opistotalo, Jan-lk, Vaasantie 7
La 10.00–15.30, 27.3.–10.4.2021
Raija Koski, 12 t, Kurssimaksu 25,00 €

Tällä lyhytkurssilla käymme läpi sukututkimuksen
perusteet, joiden avulla voit tehdä laadukasta ja
luotettavaa sukututkimusta käyttäen lähteinä digitoitua sukututkimuksen perusaineistoa eli historia- ja rippikirjoja. Kurssin lopuksi sivuamme myös
hieman muita sukututkimuksen kannalta merkittäviä lähteitä. Kurssi ei edellytä aiempaa sukututkimuskokemusta.
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RUOKA

ohjeiden mukaan; valmis ruoka kuvataan ja ruuanvalmistuksesta keskustellaan teams-neuvottelun
avulla) 1. vegaaniravitsemuksen kulmakivet ja ero
tavanomaiseen ruokavalioon 2. vegaaniravitsemus
omassa arjessa 3. suunnitellaan oma vegaaninen
ruokavalio ravitsemussuositusten mukaan 4. vegaaniruuan valmistus ja reseptejä

60207 PELMENEJÄ JA SALAATTEJA

RUOKA
60200 RAVITSEMUKSELLA HYVÄÄ OLOA
-VIIKOT
Länsipuiston koulu/kotitalousluokka, Torikatu 41 A
Ti 18.00–19.30, 19.1.–9.2.2021
Carita Gustafsson-Tuhkunen, 8 t, Kurssimaksu 21,00 €

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat panostaa
omaan terveyteesi ravitsemuksen keinoin. Käymme läpi viralliset ravitsemussuositukset, mutta käytännön läheisesti konkreettisten esimerkkien avulla.
Kurssilla pidetään ruokapäiväkirjaa, jonka perusteella jokainen suunnittelee ohjatusti oman terveellisen
ruokavaliomallin. Perehdymme myös ravitsemuksen psyykkiseen puoleen; opimme tunnesyömisen
ja sallivan suhtautumisen merkityksen ravitsemuksessa. 1. Ravitsemussuositukset 2. Mistä hyvä ruoka
koostuu; energiaravintoaineet 3. Oman ruokavalion
suunnittelu 4. Ravitsemuksen psykologiaa

60201 KOKEILISINKO
VEGAANIRAVITSEMUSTA
Länsipuiston koulu/kotitalousluokka, Torikatu 41 A
Ti 18.00–19.30, 9.–30.3.2021
Carita Gustafsson-Tuhkunen, 8 t, Kurssimaksu 21,00 €

Kurssi on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaisi panostaa terveyteen kasvisruokavaliolla. Käymme
läpi terveellisen vegaaniravitsemuksen koostamisen käytännön esimerkein. Viimeisellä kerralla valmistamme yhdessä vegaaniruokaa. (koronarajoitusten laajetessa jokainen valmistaa kotona ruokaa
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Länsipuiston koulu/kotitalousluokka, Torikatu 41 A
To 17.30–20.30, 4.–25.2.2021
Tatiana Hakala, 16 t, Kurssimaksu 34,00 €

Valmistamme pelmenejä ja venäläisiä salaatteja kuten ”Olivje”, ”Mimoza” ja venäläinen rosolli. Raaka-ainemaksu 15€ / kurssi, joka maksetaan opettajalle
ensimmäisellä kurssikerralla. Varaathan mukaan tasarahan. Tervetuloa kokkamaan ja viihtymään!

60204 MAKUMATKALLA
Länsipuiston koulu/kotitalousluokka, Torikatu 41 A
Pe 17.15–21.00, 22.1.–19.3.2021
Corinne Richard, 40 t, Kurssimaksu 50,00 €

Tervetuloa ruokamatkalle maailman ympäri. Valmistamme ja nautimme ruoan rennossa hengessä keskustellen. Tarjolla tulee olemaan makuja mm.
Espanjasta, Italiasta, Ranskasta, Japanista ja Koreasta. Mietitään myös miten ruoka ja viini yhdistyvät parhaimmillaan. Kurssilaisilta peritään raaka-ainemaksu ruuan osalta, noin 15 € / kerta. Varaathan
mukaan tasarahan. Viinistä sovitaan erikseen, ryhmän toiveet huomioiden Opetus tapahtuu suomeksi.

PUUTARHA JA KASVIT

70023 KASVIHUONEVILJELY
KOTIPUUTARHASSA
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
La 15.00–17.15, 20.3.2021
Puutarhuri Marko Ahola, 3 t, Kurssimaksu 19,00 €

Oletko kenties unelmoinut, suunnitellut tai jo
hankkinut kasvihuoneen kotipihaasi. Tule ammentamaan tietoa kasvihuone viljelystä. Käymme läpi
mm: millainen kasvihuone, sijoituspaikka, kasvihuoneen koko, oikea lämpötila, kasvien kasvatus,
sato, sadonkorjuu, helpot hoito-ohjeet, jne.

PUUTARHA JA KASVIT
70020 SUUNNITTELE OMA PIHASI
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
La 10.00–16.30, Su 10.00–16.30
27.–28.2.2021
Puutarhuri Marko Ahola, 16 t, Kurssimaksu 44,00 €

Teoriatunneilla käymme läpi seuraavat aiheet: Kasvuvyöhykkeet, maanparannus, katteet, reunakasvit, vesiaiheet, laatoitus, valaistus, aidanteet, aidat,
muurit, jne. Oman unelmapihan suunnittelu / piirtäminen opettajan avustuksella A3 valkoiselle paperille ja valmiin suunnitelman piirtäminen A3 millimetripaperille. Tarvitset mukaan asemapiirroksen
tontistasi.

70022 HUONEKASVIEN HOITO
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
La 10.00–13.00, 20.3.2021
Puutarhuri Marko Ahola, 4 t, Kurssimaksu 19,00 €

Nyt sinulla olisi mahdollisuus tulla oppimaan ja
kuuntelemaan kuinka huonekasveja hoidetaan.
Saat mukaasi helpot hoito-ohjeet + niksit joita voit
soveltaa kotisi kasveihin. Vaihdamme muutamiin
huonekasveihin mullan ja ruukku. Opettaja tuo
mukanaan mullat, ruukut, viherkasvit sekä muut
tarvittavat välineet. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja valpas innokas mieli!

70024 OMENAPUUN LEIKKAUS
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
La 13.00–16.00, 24.4.2021
Puutarhuri Marko Ahola, 4 t, Kurssimaksu 22,00 €

Tule ja opettele omenapuun leikkausta yhdessä opettajan opastuksella. 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.

70025 KESÄKUKKIEN KYLVÖ
LAPSEN KANSSA
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
La 10.00–11.30, 24.4.2021
Puutarhuri Marko Ahola, 2 t, Kurssimaksu 19,00 €

Tuo lapsesi tai tule yhdessä hänen kanssaan kylvämään kukkasia. Kurssilla jokainen saa kylvää
omaan ruukkuun kukkien siemenet ja viedä sen
kotiin. Opettaja tuo ruukut ja muut tarvittavat tarvikkeet, näistä maksetaan opettajalle käytön mukaan, noin 2 €. HUOM! Muistathan ilmoittaa kurssille kaikki kurssille osallistuvat. Kurssimaksu
koskee jokaista kurssille ilmoittautunutta.
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ENSIAPU

ENSIAPU
70215 ENSIAVUN PERUSKURSSI - EA1

70218 HÄTÄENSIAPU 4 t.

Opistotalo, Maija-lk, Vaasantie 7
Ti 17.30–20.30, 2.–23.2.2021
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Tuija Sundbäck,
16 t, Kurssimaksu 60,00 €

Opistotalo, Maija-lk, Vaasantie 7
Ti 17.30–20.30, 9.3.2021
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Tuija Sundbäck,
4 t, Kurssimaksu 39,00 €

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot
auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja
onnettomuustilanteissa, sekä antaa tietoa terveydestä ja sen omaehtoisesta edistämisestä. Kurssi sisältää myös PPE-D –laitteen (painelu-puhallus-elvytys ja defibrillointi) käyttökoulutuksen. EA
1-kurssi on voimassa 3,5 vuotta. Kurssin hyväksyttävästi suorittaminen vaatii osallistumista jokaiselle kurssikerralle. Voimassa olevan kurssin kertauksen voi tehdä yhden kerran, sen jälkeen kurssi on
suoritettava uudestaan. Kurssi on SPR:n ensiavun
peruskurssin mukainen. Kurssimaksu sisältää SPR:n
rekisteröintimaksun 23,00 (sis. Alv 24%). Tämä
mahdollistaa henkilölle pääsyn SPR:n koulutusportaaliin. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti oppilaat pätevyysrekisteröidään koulutusportaalissa
ja he saavat käyttöönsä mobiilikortin suorituksestaan.

Kurssilla käydään läpi yleisimmät sairauskohtaukset
ja niiden hoito (tajuttomuus, elottomuus sekä vierasesineen poistaminen hengitysteistä) sekä avun
kutsuminen 112:sta. Kurssi soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat tiedot ja taidot työtään varten. Sopii
myös eri yhdistyksille ja seuroille. Huom! Kurssilla voi
päivittää voimassaolevan ensiapukurssin. Ensiavun
1- ja 2- kurssit ovat voimassa 3,5 vuotta. Voimassa
olevan kurssin kertauksen voi tehdä vain yhden kerran, sen jälkeen kurssi on suoritettava uudestaan.
HUOM! Ota mukaan voimassa oleva EA-todistus.
Voimassa olevan kurssin kertauksen voi tehdä yhden kerran, sen jälkeen kurssi on suoritettava uudestaan. Kurssi on SPR:n ensiavun peruskurssin mukainen. Kurssimaksu sisältää SPR:n rekisteröintimaksun
23,00 (sis. Alv 24%). Tämä mahdollistaa henkilölle
pääsyn SPR:n koulutusportaaliin. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti oppilaat pätevyysrekisteröidään koulutusportaalissa ja he saavat käyttöönsä
mobiilikortin suorituksestaan.
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KAUNEUDENHOITO

99006 PÄIVITÄ ARKIMEIKKISI 1

J. ELONEN

Opistotalo, Hertta-Maija-lk, Vaasantie 7
La 11.00–13.30, 13.–27.2.2021
Meikkaaja Riikka Saari, 8 t, Kurssimaksu 21,00 €

Tämä kurssi on suunnattu kaikille, jotka kaipaavat apua oman arkimeikin päivittämiseen. Kurssilla harjoitellaan tekemään omaan tyyliin sopiva kokonaisvaltainen arkimeikki ammattilaisen johdolla.
Kaikki kurssille osallistuvat saavat henkilökohtaisia vinkkejä oman meikin tekemiseen. Ota mukaan
omat meikit ja siveltimet, sekä jalallinen meikkipeili. Kurssi kokoontuu kolmena lauantaina 13.-27.2.

99007 PÄIVITÄ ARKIMEIKKISI 2
Opistotalo, Hertta-Maija-lk, Vaasantie 7
La 11.00–13.30, 13.–27.3.2021
Meikkaaja Riikka Saari, 8 t, Kurssimaksu 21,00 €

Kts. sisältö edellisen kurssin kohdalta. Kurssi kokoontuu kolmena lauantaina 13.-27.3.

KAUNEUDENHOITO
99004 MEIKKI- JA IHONHOITOKURSSI
13-16 VUOTIAILLE 1
Opistotalo, Hertta-Maija-lk, Vaasantie 7
La 14.00–16.00, 13.–27.2.2021
Meikkaaja Riikka Saari, 8 t, Kurssimaksu 21,00 €

Nuorille, 13-16 vuotiaille, suunnatulla kurssilla tutustutaan päivittäiseen ihonhoitoon ja meikkaamiseen sekä harjoitellaan tekemään luonnollinen,
raikas päivämeikki ammattilaisen johdolla. Ota
mukaan omat ihonhoito - ja meikkituotteet, siveltimet, sekä jalallinen meikkipeili. Kurssi kokoontuu
kolmena lauantaina 13.-27.2.

99005 MEIKKI- JA IHONHOITOKURSSI
13-16 VUOTIAILLE 2
Opistotalo, Hertta-Maija-lk, Vaasantie 7
La 14.00–16.00, 13.–27.3.2021
Meikkaaja Riikka Saari, 8 t, Kurssimaksu 21,00 €

Kts. sisältö edellisen kurssin kohdalta. Kurssi kokoontuu kolmena lauantaina 13.-27.3.
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KIELET

KIELET
Suomi
05006 SUOMEN ALKEET
- FINNISH ELEMENTARY COURSE
Opistotalo, Katri-lk, Vaasantie 7
To 17.30–19.00, 21.1.–1.4.2021
Ulrika Kankkonen, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Suomen kielen alkeiskurssi. Finnish Elementary
Course. Monistemateriaali. Taitotaso A1.

05507 HAUSKA TAVATA
- SUOMEN KESKUSTELUKURSSI
Opistotalo, Katri-lk, Vaasantie 7
Ma 19.10–20.40
18.1 – 29.3.2021
Ulrika Kankkonen, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Tule mukaan jos haluat aktivoida suullista kielitaitoasi! Keskustelemme pienryhmissä rennosti ja
hauskasti erilaisista aihepiireistä.Taitotaso B1-B2.
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Ruotsi
05014 PALVELE RUOTSIKSI
- BETJÄNA PÅ SVENSKA
Opistotalo, Katri-lk, Vaasantie 7
Ti 17.30–19.00, 19.1.–30.3.2021
Ulrika Kankkonen, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Kurssi soveltuu palvelualoilla työskenteleville sekä
yleensä asiakaspalveluruotsia tarvitseville. Harjoittelemme perussanaston käyttöä monipuolisesti ja
rennosti! Monistemateriaali. Taitotaso A1.

05017 RUOTSIN KERTAUSKURSSI
Opistotalo, Katri-lk, Vaasantie 7
Ke 19.10–20.40, 20.1.–31.3.2021
Ulrika Kankkonen, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Onko ruotsi unohtunut? Kertaa ruotsin keskeisiä rakenteita ja sanastoa helppoa suullista harjoittelua unohtamatta. Monistemateriaali. Taitotaso A1.

KIELET

Englanti
05026 STEPPING STONES 1 - ENGLANTIA
AIKUISILLE
Opistotalo, Matti-lk, Vaasantie 7
To 9.30–12.00, 21.1.–1.4.2021
FM Risto Koskinen, 30 t, Kurssimaksu 42,00 €

Englantia aikuisopiskelijalle, jolle perusasiat ja keskeiset rakenteet ovat jo tuttuja. Olet aikaisemmin
opiskellut englantia, ja haluat pitää yllä osaamistasi. Kertaamisen lisäksi laajennetaan sanavarastoa
ja saat kurssilla kannustusta omakohtaiseen kielen
käyttöön. Oppikirja: Stepping Stones 1. Finn Lectura. Taitotaso A2-B1.

05030 ENGLANNIN ALKEET
- EVERYDAY ENGLISH STARTER
Opistotalo, Matti-lk, Vaasantie 7
Ke 17.30–19.00, 20.1.–31.3.2021
FM Risto Koskinen, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Uuden aikuisten helpon alkeiskurssin ensimmäinen osa - ei edellytä aiempia opintoja englannin
kielestä. Oppikirja: Everyday English Starter. Finn
Lectura Taitotaso A1.

05035 MORNING CLUB
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
Ke 10.00–11.30, 20.1.–31.3.2021
Penelope Colston, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Helppo englannin keskustelu, jossa pääpaino on
sanavaraston kartuttamisessa ja puhesujuvuuden
lisäämisessä. Pari- ja pienryhmäharjoituksia arkielämän erilaisista aihepiireistä ja ajankohtaisista
asioista. Monistemateriaali. Taitotaso A1.
Lätt konversation på engelska, där huvudvikten
är på att utvidga ordförrådet samt förbättra den
muntliga färdigheten. Både parvisa övningar och
övningar i små grupper om vardagliga och aktuella
händelser. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå A1.

05036 EASY DISCUSSION
- HELPPOA KESKUSTELUA
Länsipuiston koulu/luokkatila, Torikatu 41 A
Ti 19.05–20.35, 19.1.–30.3.2021
Penelope Colston, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Suullisen kielitaidon aktivointia erityisesti aloitteleville pelien ja paritehtävien avulla. Tavoitteena puhesujuvuuden lisääminen. Noin puolet ajasta harjoittelemme rakenteita, puolet keskustelua.
Monistemateriaali. Taitotaso A2-B1.
Aktivering av muntlig färdighet speciellt för nybörjare, roligt med hjälp av spel och parvisa övningar.
Målsättning att förbättra talberedskapen i engelska. Kopieringsmaterial.

05034 ADVANCED ENGLISH DISCUSSION
Länsipuiston koulu/luokkatila, Torikatu 41 A
Ti 17.30–19.00, 12.1.–30.3.2021
Penelope Colston, 22 t, Kurssimaksu 42,00 €

Tälle syksyllä alkaneelle kurssille on mahdollista ilmoittautua uutena opiskelijana.
Englannin keskustelukurssi jo edistyneemmille. Syksyllä aloittaneet opiskelijat jatkavat kurssia
uusien ilmoittautuneiden kanssa. We will discuss
about various issues and subjects that crop up in
everyday life. The aim is to engage advanced level
speakers in intriguing and thought-provoking conversations in a lighthearted but spirited atmosphere. Video- ja monistemateriaali. Taitotaso B2.
OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2021 • 17

KIELET

seen. Espanjaa keskeisimmissä matkailutilanteissa
matkailijan näkökulmasta. Oppikirja: Fantastico 1,
kappale 6. Taitotaso A1.

05068 ESPANJA 7
Länsipuiston koulu/luokkatila, Torikatu 41 A
Ma 17.00–18.30, 11.1.–29.3.2021
Soledad Björkqvist, 22 t, Kurssimaksu 42,00 €

Peruskurssin seitsemäs vuosi. Oppikirja: Fantastico
3, kappaleesta 10 lähtien. Taitotaso B1.

Venäjä
05254 VENÄJÄN ALKEISKURSSI
05532 TALK ABOUT THIS AND THAT
Länsipuiston koulu/luokkatila, Torikatu 41A
Ma 19.30–21.00, 18.1 – 19.4.2021
Penelope Colston, 24 t, Kurssimaksu 42,00 €

Suullisen kielitaidon aktivointia hauskasti ja tehokkaasti erilaisista aihepiireistä. Tavoitteena puhesujuvuuden lisääminen. Monistemateriaali. Taitotaso B1-B2.

Espanja
05066 ESPANJA 1 - PÄIVÄRYHMÄ
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
To 11.30–13.45, 21.1.–1.4.2021
Soledad Björkqvist, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Kurssi vasta-alkajille tai vähän espanjaa osaaville
sekä aiemmin hankittujen perustietojen kertaamiseen. Espanjaa keskeisimmissä matkailutilanteissa
matkailijan näkökulmasta. Oppikirja: Fantastico 1,
kappale 1. Taitotaso A1.

05067 ESPANJA 1 - 2 PÄIVÄRYHMÄ
Opistotalo, Katri-lk, Vaasantie 7
Ke 12.15–13.45, 13.1.–31.3.2021
Soledad Björkqvist, 22 t, Kurssimaksu 42,00 €

Kurssi vasta-alkajille tai vähän espanjaa osaaville
sekä aiemmin hankittujen perustietojen kertaami18 • OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2021

Kirkonkylän koulu, Kälviä, Koulukuja 3
La 10.00–11.30, 16.1.–24.4.2021
Marina Lukkarila, 26 t, Kurssimaksu 42,00 €

Venäjän alkeiskurssi, sopii kaikille aloittelijoille sekä
aikaisemmin venäjää opiskelleille. Opetus alkaa
kirjainten opettelemisesta. Uusi venäjän kielen sarja opettaa puhumaan erilaisissa tilanteissa Venäjällä ja Suomessa. Oppikirja Pora 1 on selkeä ja helppokäyttöinen oppimateriaali, harjoitukset ovat
kätevästi samassa kirjassa (oppikirja hankitaan yhdessä kurssin alettua). Huom! Ei opetusta 3.4.2021!

TIETOTEKNIIKKA

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet tietokonetta, tai käyttö on
ollut todella vähäistä. Lähdetään perusteista: Mikä
on työpöytä, miten liikutella hiirtä ja mikä on kansio. Harjoitellaan yhdessä tietokoneen käyttöä rauhalliseen tahtiin. Oma kannettava tietokone mukaan, tai hyödynnä opiston koneita.

10223 SOME TUTUKSI SENIOREILLE
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ma 14.00–15.30, 15.3.–26.4.2021
Jennica Hagström, 18 t, Kurssimaksu 30,00 €

TIETOTEKNIIKKA
10220 TIETOTEKNIIKAN YKSITYISTUNNIT
KOKKOLA
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ma 9.00–17.00, Ti 9.00–17.00, Ke 9.00–17.00, To 9.00–
17.00
18.1.–29.4.2021
Jennica Hagström

Henkilökohtainen tietotekniikan opastus. Varaa itsellesi henkilökohtainen opetustunti. Opetustunnin pituus 45 min / 17 €. Aika sovitaan erikseen
puhelimitse. Ilmoittaudu niin sinuun otetaan yhteyttä. Yksityistunnin ajankohta ma-to klo 09.0017.00 välisenä aikana!

10221 SENIOREIDEN ATK
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ti 13.30–15.45, 2.2.–27.4.2021
Jennica Hagström, 36 t, Kurssimaksu 55,00 €

Kurssi tarjoaa perehdytyksen tietotekniikan perusteiden oppimiseen, sekä toimii hyvänä kertauskurssina heille jotka kaipaavat vahvistusta tietotekniikan opintoihinsa. Oma tietokone, tai hyödynnä
opiston tietokonetta opiskelussa.

10222 TUTUSTUTAAN TIETOKONEESEEN
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ma 9.30–11.45, 15.3.–26.4.2021
Jennica Hagström, 18 t, Kurssimaksu 39,00 €

Kurssilla asennetaan älypuhelimiin Facebook- ja
WhatsApp-sovellukset ja opitaan käyttämään niitä. Facebookin avulla pidät yhteyttä, niin läheisiin,
kuin kaukana asuviin sukulaisiin. Voit liittyä eri ryhmiin ja vaikka perustaa itse sellaisen ja kutsua sinne ihmisiä. Facebookiin tutustutaan myös tietokoneen avulla. WhatsAppin avulla voit viestitellä
yksityisesti ja myös ryhmässä ja soittaa ilmaisia videopuheluja. Ota mukaan älyupuhelin/tabletti ja
toimiva sähköpostitili salasanoineen.

10224 MUISTOT TALTEEN KUVAKIRJAAN
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
To 9.30–12.30
21.1.–18.3.2021
Jennica Hagström, 32 t, Kurssimaksu 55,00 €

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan omakustanteinen Ifolorin kuvakirja. Asennetaan kuvakirjaohjelma tietokoneelle ja opitaan käyttämään ohjelmaa. Ota mukaan oma läppäri tai vaihtoehtoisesti
tuo mukanasi kuvat usb-muistitikulla ja hyödynnä
opiston koneita kuvakirjan luomiseen. Vanhojen
kuvien skannaus myös mahdollista kurssin aikana.

10225 ÄLYPUHELIN HALTUUN 1
(ANDROID)
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ke 9.30–11.45
20.1.–17.3.2021
Jennica Hagström, 24 t, Kurssimaksu 47,00 €
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TIETOTEKNIIKKA

Kurssilla tutustutaan omaan älypuhelimeen ja
opastetaan itse laitteen käyttöä kuten asetuksiin,
tekstiviesteihin, valokuvaamiseen, kuvien siirtoon,
sähköpostiin, kalenteriasetuksiin yms. toimintoihin. Kurssilaisten toiveet pyritään huomioimaan.

10226 ÄLYPUHELIN HALTUUN 2
(ANDROID)
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
To 13.30–15.45
11.2.–8.4.2021
Jennica Hagström, 24 t, Kurssimaksu 47,00 €

Kurssilla tutustutaan omaan älypuhelimeen ja
opastetaan itse laitteen käyttöä kuten asetuksiin,
tekstiviesteihin, valokuvaamiseen, kuvien siirtoon,
sähköpostiin, kalenteriasetuksiin yms. toimintoihin. Kurssilaisten toiveet pyritään huomioimaan.

10227 RENTOA KUVAAMISTA
ÄLYPUHELIMELLA
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ti 10.15–12.30
16.3.–20.4.2021
Jennica Hagström, 18 t, Kurssimaksu 39,00 €

Kurssilla tutustutaan oman älypuhelimen kameran toimintoihin ja harjoitellaan sen käyttöä. Lähdetään perusteista ja edetään ryhmän taitotason
mukaan. Tutustutaan myös googlen pilvipalveluun
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ja harjoitellaan sen käyttöä. Tutustutaan myös hieman puhelimen kuvanmuokkaustoimintoihin. Älypuhelin ja laturi mukaan!

10228 TABLETTI HALTUUN
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ke 13.00–15.15
20.1.–17.3.2021
Jennica Hagström, 24 t, Kurssimaksu 47,00 €

Kurssilla tutustutaan oman android-tablettiin ja
opastetaan itse laitteen käyttöä, kuten wifiin yhdistäminen, kuvakkeiden lisääminen ja sovellusten
asentaminen. Kurssilaisten toiveet pyritään huomioimaan. Oma tabletti mukaan!

10229 MYYNTI-ILMOITUS NETTIIN
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ma 13.45–15.15
18.1.–15.2.2021
Jennica Hagström, 10 t, Kurssimaksu 26,00 €

Kurssilla harjoitellaan myynti-ilmoituksen tekemistä. Alustoina käytetään Tori.fi ja Regionlinea.
Ota mukaan kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin. Vaihtoehtoisesti voit tuoda myyntikuvat
mukaan usb-muistitikulla ja käyttää opiston tietokonetta ilmoituksen tekemiseen. Kurssilla harjoitellaan myös hieman kuvien ottamista ilmoituksia varten.

DIGI- JA VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY

P. MAKKONEN

Medianomi AMK Joni Virtanen, 20 t,
Kurssimaksu 44,00 €

DIGI- JA VALOKUVAUS,
KUVANKÄSITTELY
11103 LUONTOKUVAUKSEN PERUSTEET
Opistotalo, Jan-lk, Vaasantie 7
To 17.00–20.00, La 8.00–14.30
15.4.–15.5.2021
Medianomi AMK Joni Virtanen, 54,68 t,
Kurssimaksu 71,00 €

Nauti lähiluontosi kauneudesta ja hyvästä seurasta
luontokuvausta opiskellen! Kurssilla käydään läpi
luontokuvauksen perusteet. Opetellaan pokkari- ja
järjestelmäkameroiden säädöt sekä kuvan muokkaus Photoshop CC ohjelmalla. Kurssille voi osallistua myös pelkän älypuhelimen kanssa. Opittuja taitoja harjoitellaan käytännössä ja tehdään viisi
kattavaa kuvausretkeä lähiluontoon, joista yksi keskittyy ilta- ja hämäräkuvaukseen. Aloita hieno harrastus ja tallenna keväisen luonnon kauneus kuviksi! Opettajana valokuvataiteilija, Medianomi Joni
Virtanen. Ajankohdat pääsääntöisesti torstaisin ja
lauantaisin: 15.4. klo 17-20, 17.4. klo 8-14.30, 22.4.
klo 17-20, 24.4. klo 17-23.30 ilta/yökuvaus (sään
mukaan), 29.4. klo 17-20, 6.5 klo 17-20, 8.5. klo
8-14.30, 11.5. klo 17–20(tiistai), 15.5. klo 8-14.30.

Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet ja Photoshopin luova käyttö. Kurssilla lähdetään liikkeelle aivan perusteista ja edetään kohti monimuotoisempaa kuvankäsittelyä. Opittuja taitoja harjoitellaan
tekemällä kuvayhdistelmiä, kortteja, logoja, vanhojen valokuvien korjauksia sekä omien valokuvien
muokkausta tulostusvalmiiksi asti.

11105 VALOKUVAUS JA KUVANKÄSITTELY
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
To 17.00–20.00, La 10.00–14.00
18.3.–10.4.2021
Medianomi AMK Joni Virtanen, 22,66 t,
Kurssimaksu 52,00 €

Peruskurssi aloitteleville kuvaajille. Helppojen harjoitusten avulla opitaan lisää oman kameran säädöistä, älypuhelimen mahdollisuuksista aina järjestelmäkameran säätöihin saakka. Kuvauskohteiden
löytymistä, sommitelmien perusteita ja luovaa kuvaamista kehitetään pienillä kuvausretkillä lähiympäristöön. Kurssin aikana opitaan myös kuvankäsittelyn helppoja alkeita Photoshop CC-ohjelmalla.
Kurssille voi osallistua myös pelkän älypuhelimen
kanssa. Rohkeasti mukaan ja yhdessä oppimaan!
Opettajana valokuvataiteilija, Medianomi Joni virtanen. Ajankohdat torstaisin ja lauantaisin. 18.3.
klo 17-20, 25.3. klo 17-20, 27.3. klo 10-14, 8.4. klo
17-20 10.4. klo 10-14.

11104 KUVANKÄSITTELYÄ
PHOTOSHOPILLA
K. SALIN

Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ti 17.00–20.00, 26.1.–23.2.2021
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MUSIIKKI

MUSIIKKI
15201 PIANONSOITTO

15231 VIULUNSOITTO

Veikko Vionojan koulu, Ullava, Vionojantie 29
Ma 10.00–15.00, Ti 10.00–15.00, Ke 10.00–15.00, To
10.00–15.00, Pe 10.00–15.00
28.6.–2.7.2021
Ilona Haverinen, 22,22 t, Kurssimaksu 44,00 €

Veikko Vionojan koulu, Ullava, Vionojantie 29
Ma 11.00–13.45, Ti 11.00–13.45, Ke 11.00–13.45, To
11.00–13.45, Pe 11.00–13.45
28.6.–2.7.2021
Sanna-Maija Erkkilä, 15,33 t, Kurssimaksu 44,00 €

Kiinnostaako pianonsoiton aloittaminen tai omien
taitojesi kehittäminen kesällä? Kuvataiteen ja musiikin viikon pianokurssilla sinulla on mahdollisuus
opetella soittamaan uusia kappaleita, säestämään
tuttuja lauluja, tutustua vapaaseen säestykseen ja
sen tyylilajeihin sekä improvisointiin. Lisäksi voit
kehittää pianonsoiton tekniikkaasi sekä tutustua
klassisen pianomusiikin tyylilajeihin omien toiveidesi mukaan. Kurssin sisältö räätälöidään jokaiselle
oppilaalle erikseen ja sopii niin vasta-alkajille kuin
pianonsoittoa harrastaneille ja opiskelleille tai ammatissaan säestystaitoa tarvitseville. Opetusajat
sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Opetusta on
20min/päivä, myös tuplatunnit mahdollisia. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian!

Haluaisitko tutustua viulunsoittoon? Vai käytkö jo
tunneilla ja sormien verryttely kesänkin aikana tekisi hyvää? Kurssilla tutustumme viuluun ja viulumusiikin eri tyylilajeihin monipuolisesti ja rennolla
otteella, kunkin oppilaan mieltymysten mukaisesti. Painotus on klassisessa musiikissa, mutta voimme soitella myös kansanmusiikkia ja poppia. Kurssi
sopii niin vasta-alkajille kuin jo pidemmänkin aikaa
soittaneille. Yksilöpetusta 20 min/päivä. Tunnit sovitaan opettajan kanssa erikseen. Paikkoja rajoitetusti, joten ilmoittauduthan pian!
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MUSIIKKI
15232 UKULELEKURSSI

Kiinnostaisiko ukulelensoitto? Miellyttääkö ukulelen leikkisä soundi korviasi? Kurssilla tutustumme
ukuleleen säestyssoittimena ja opettelemme sointuja, jotta tuttujen ja tuntemattomienkin laulujen
komppaaminen sujuu näppärästi. Aiempaa kokemusta ukulelensoitosta ei vaadita. Opetus ryhmäopetuksena 60min/päivä. Tervetuloa mukaan
hauskaan musiikin maailmaan! Kurssi on suunnattu 7-12 - vuotiaille.

15233 KITARANSOITTO
Veikko Vionojan koulu, Ullava, Vionojantie 29
Ma 10.00–13.00, Ti 10.00–13.00, Ke 10.00–13.00, To
10.00–13.00, Pe 10.00–13.00
28.6.–2.7.2021
Konsta Kivelä, 20 t, Kurssimaksu 44,00 €

Opi soittamaan kitaraa! Kurssi soveltuu kaikenikäisille ja -tasoisille soittajille. Voit soittaa akustisella tai sähkökitaralla. Henkilökohtainen opetusaika
20min/päivä, tuntiaika sovitaan erikseen opettajan
kanssa. Ohjelmisto monipuolisesti musiikkia oppilaiden toiveiden mukaisesti, sisältäen mm. kappaleiden opettelua, tekniikkaharjoituksia ja improvisointia.

L-E FORSBERG

Veikko Vionojan koulu, Ullava, Vionojantie 29
Ma 10.00–11.00, Ti 10.00–11.00, Ke 10.00–11.00, To
10.00–11.00, Pe 10.00–11.00
28.6.–2.7.2021
Sanna-Maija Erkkilä, 6,67 t, Kurssimaksu 20,00 €

15241 YKSINLAULUKURSSI
Veikko Vionojan koulu, Ullava, Vionojantie 29
Ma 10.00–12.45, Ti 10.00–12.45, Ke 10.00–12.45, To
10.00–12.45, Pe 10.00–12.45
28.6.–2.7.2021
Annami Hylkilä, 20 t, Kurssimaksu 60,00 €

Kurssi soveltuu kaikentasoisille laulajille, vasta-alkajasta ammattiopiskelijaan. Jokaiselle opiskelijalle tehdään viikon ajaksi henkilökohtainen opetussuunnitelma. Kurssilla voit opiskella laulun
perustekniikkaa ja tutustua klassisen musiikin ohjelmistoon. Opetus on yksityisopetusta 30 min/päivä. Tuntiajat sovitaan erikseen opettajan kanssa.
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LIIKUNTA JA HYVINVOINTI

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI
20217 SHAPE
Urheilutalo, peilisali, Vapaudentie 1
Ti 17.30–19.00, 12.1.–27.4.2021
Eeva Fränti ja Pia Friis, 30 t, Kurssimaksu 42,00 €

Tunnilla treenataan kokovartalo läpi helpoilla ja tehokkailla lihaskuntoliikkeillä, sisältäen myös sykettä nostavaa helppoa ja hauskaa askellusta.Teemme
omankehonpainoilla tehtäviä liikkeitä sekä esim.
kuminauhoja, keppejä jne..käyttäen. Tule mukaan
liikkumaan hyvässä porukassa!

tuksia, venytyksiä ja hoitoja. Shindossa yhdistyvät
itämainen ja länsimainen tapa ajatella ihmistä kokonaisuutena. Tällä kurssilla opitaan kuusi perusvenytystä sekä niiden variaatioita, tutustutaan seisomasarjaan sekä tutustutaan Sensei Kuratomin
muihin itsehoitomenetelmiin. Kurssin tavoittena
on lisätä tietoisuutta omasta kehosta, oppia lempeyttä itseä kohtaan sekä rentoutua ja lisätä virkeyttä ja jaksamista arkeen. Kurssi sopii kaikille itsensä hoitamisesta kiinnostuneille. Aikaisempaa
kokemusta shindosta ei tarvita. Tunteja varten tarvitset jumppamaton, pienen tyynyn ja viltin. Asuksi joustavat vaatteet ja sukat.

20240 SHINDO I
Taidetalo Renlund, tanssisali, Pormestarinkatu 32
Ma 17.15–18.45, 18.1.–26.4.2021
Shindokouluttaja, mentaalivalmentaja Johanna
Kaunisvesi, 26 t, Kurssimaksu 42,00 €

Shindo on monipuolinen kehotyöskentelymenetelmä, joka sisältää rentoutus- ja tasapainoharjoi24 • OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2021

20241 SHINDO II
Taidetalo Renlund, tanssisali, Pormestarinkatu 32
Ma 19.00–20.30, 18.1.–26.4.2021
Shindo kouluttaja, mentaalivalmentaja Johanna
Kaunisvesi, 26 t, Kurssimaksu 42,00 €

Shindo on monipuolinen kehotyöskentelymene-

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI

telmä, joka sisältää rentoutus- ja tasapainoharjoituksia, venytyksiä ja hoitoja. Shindossa yhdistyvät
itämainen ja länsimainen tapa ajatella ihmistä kokonaisuutena. Tällä kurssilla opitaan kuusi perusvenytystä sekä niiden variaatioita, tutustutaan seisomasarjaan sekä tutustutaan Sensei Kuratomin
muihin itsehoitomenetelmiin. Kurssin tavoittena
on lisätä tietoisuutta omasta kehosta, oppia lempeyttä itseä kohtaan sekä rentoutua ja lisätä virkeyttä ja jaksamista arkeen. Kurssi sopii kaikille itsensä hoitamisesta kiinnostuneille. Aikaisempaa
kokemusta shindosta ei tarvita. Tunteja varten tarvitset jumppamaton, pienen tyynyn ja viltin. Asuksi joustavat vaatteet ja sukat.

20248 LIANGONG, 2. osa -viikonloppukurssi
Taidetalo Renlund, tanssisali, Pormestarinkatu 32
Pe 18.00–19.30, La 10.00–13.00
5.–6.2.2021
Esa Laasanen, 6 t, Kurssimaksu 21,00 €

Tervetuloa oppimaan perinteisen kiinalaisen terveysliikunnan perusteita. Opimme kurssilla LIANGONG metodin toisen sarjan. LIANGONG tarkoittaa terveysharjoitusta tai harjoittamisen taitoa. Se
perustuu vanhaan Qigong-traditioon, Perinteiseen
Kiinalaiseen Lääketieteeseen, Tui Na-hierontaan

ja venytysharjoituksiin. LIANGONG on siis menetelmä jossa yhdistyvät liikeharjoitus ja itsehieronta. Säännöllisesti harjoitettuna se edistää terveyttä kokonaisvaltaisesti. Kurssi sopii kaiken ikäisille
ja -kuntoisille. Sarja on helppo oppia ja kurssin jälkeen voit jatkaa harjoittamista itsenäisesti. Pukeudu joustavaan vaatekertaan ja sisätossuihin tai jarrusukkiin. Pientä evästä ja juomapullo mukaan!

20249 SHIBASHI -viikonloppukurssi
Taidetalo Renlund, tanssisali, Pormestarinkatu 32
Pe 18.00–19.30, La 10.00–13.00
26.–27.3.2021
Esa Laasanen, 6 t, Kurssimaksu 21,00 €

Taiji Qigong SHIBASHI on helppo ja tehokas
qigong-harjoitus, joka säännöllisesti tehtynä tasapainottaa sekä kehoa että mieltä. Lempeä harjoitus vahvistaa, energisoi, lisää koordinaatiota ja
kehotietoisuutta sekä parantaa elämän laatua. Shibashi sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille. Se ei vaadi ennakko-osaamista ja kurssin jälkeen voit jatkaa
harjoittamista itsenäisesti ilman opettajaa. Pukeudu mukavaan kiristämättömään sisäliikunta-asuun
sekä -kenkiin. Myös liikuntatossut tai jarrusukat sopivat hyvin. Juomapullo ja pientä evästä voit ottaa mukaan.
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JOOGA

Jooga
20250 SENIORIJOOGA, alkeisryhmä
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ma 11.30–13.00, 11.1.–12.4.2021
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro, 24 t,
Kurssimaksu 42,00 €

Kurssi on suunnattu iäkkäämmille, mutta sopii hyvin myös työelämässä oleville. Kurssilla tutustutaan
lempeään hathajoogaan, jonka tavoitteena on tasapainoittaa kehoa ja mieltä. Joogan liikkeet venyttävät ja notkeuttavat lihaksia ja nivelsiteitä, pitävät
selän ja nivelet joustavina sekä edistävät verenkiertoa ja auttavat oikean luonnollisen hengityksen
löytämisessä. Harjoituksessa saat keskittyä itseesi, työskennellä omista lähtökohdista, oman hengityksen tahdissa. Oma alusta mukaan.

20252 AAMUJOOGA
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ma 8.00–9.00, 11.1.–12.4.2021
Jooganopettaja SJL Miia Mattila, 15,96 t,
Kurssimaksu 34,00 €

Aamujooga avaa silmät ja herättelee kehon ja mielen uuteen päivään. Aurinkotervehdykset ja erilaiset avaavat liikesarjat energisoivat ja tuovat hyvää
26 • OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2021

oloa. Harjoitus päätetään lyhyeen rentoutukseen.
Pukeudu mukavan rentoihin vaatteisiin ja ota oma
alusta mukaan.

20253 AAMUJOOGA 2
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ma 9.15–10.15, 11.1.–12.4.2021
Jooganopettaja SJL Miia Mattila, 15,96 t,
Kurssimaksu 34,00 €

Tässä aamujoogassa herätellään keho lempeällä ja
rauhallisella liikkeellä uuteen päivään. Harjoitus sopii niille, jotka kaipaavat rauhallisempaa harjoitusta aamuunsa. Pukeudu lämpimästi ja ota oma alusta mukaasi.

20254 JOOGAA ALOITTELEVILLE JA
VÄHÄN JOOGANNEILLE
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
To 17.00–18.30, 14.1.–8.4.2021
Jooganopettaja SJL Miia Mattila, 22 t,
Kurssimaksu 42,00 €

Lempeä ja rauhallinen hathajoogaa tasapainottaa
kehoa ja mieltä. Harjoitukset venyttävät lihaksia,
pitävät selän ja nivelet joustavina. Kurssilla tutustutaan myös omaan luonnolliseen hengitykseen

JOOGA

sekä opetellaan rentoutumista. Kurssi sopii niille,
jotka eivät ole aiemmin jooganneet sekä kertaukseksi jo vähän jooganneille. Pukeudu mukavan
rennosti ja lämpimästi. Ota mukaasi oma alusta
sekä pieni peitto lopun rentoutumiseen. Ei harjoitusta kiirastorstaina 1.4.2021.

20255 VINYASAJOOGA
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ke 16.45–18.15, 13.1.–7.4.2021
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro, 24 t,
Kurssimaksu 42,00 €

Kurssin aikana tutustutaan fyysisesti haasteellisempaan joogaharjoitukseen. Vinyasajoogassa
asanat (jooga-asennot) tehdään virtaavina liikesarjoina, syvän hengityksen rytmittäminä, jolloin asanat yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi.
Liikesarjoihin kuuluu paljon nautinnollisia venytyksiä, unohtamatta taukoja ja lepoja. Harjoitus sopii
kaikille normaalikuntoisille, krooniset ranneongelmat voivat kuitenkin hankaloittaa harjoituksen tekemistä. Oma alusta mukaan.

20256 DYNAAMINEN JOOGA
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
To 18.45–20.15, 14.1.–8.4.2021
Jooganopettaja SJL Miia Mattila, 22 t,
Kurssimaksu 42,00 €

Dynaamisessa joogassa yhdistyy useita eri joogan
lajeja. Kurssilla tehdään erilaisia aurinkotervehdyksiä sekä klassisia asanoita yhdistäen niitä hieman
voimakkaampaan hengitykseen. Dynaaminen jooga lisää kehon liikkuvuutta ja voimaa sekä parantaa keskittymiskykyä ja opettaa rentoutumista.
Kevään Kurssilla tehdään voimakkaita joogaharjoituksia ja se sopii jo aiemmin jooganneille. Erilaiset
ongelmat ranteissa ja olkapäissä saattavat vaikeuttaa harjoituksen tekoa. Pukeudu joustaviin vaatteisiin ja ota mukaasi lämmintä vaatetta lopun rentoutukseen. Ota mukaasi myös oma luistamaton
alusta. Ei harjoitusta kiirastorstaina 1.4.2021.

20258 VOIMAJOOGA, alkeisryhmä
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ti 16.45–18.15, 12.1.–6.4.2021
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro, 24 t,
Kurssimaksu 42,00 €

Voimajooga on fyysisesti voimakas joogalaji. Harjoituksessa tehtävät liikkeet yhdistettynä oikeaan
vahvaan hengitykseen puhdistaa kehoa myrkyistä
ja kuona-aineista. Alkeisryhmässä opetellaan oikea
hengitystekniikka, lihaslukkojen käyttö sekä voimajoogan aurinkotervehdykset ja asanoita (asentoja). Oma liukumaton alusta mukaan.

20259 YINJOOGA
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Su 12.00–13.30, 31.1.–21.2.2021
Jooganopettaja SJL Miia Mattila, 8 t,
Kurssimaksu 21,00 €

Yinjooga on hidas, passiivinen ja meditatiivinen
harjoitus. Asennot tehdään pääosin istuen tai maaten ja niissä viivytään useita minuutteja. Yin joogan
asennot vaikuttavat kehon syvempiin osiin, sidekudoksiin, jänteisiin, niveliin ja jopa luihin saakka.
Pukeudu lämpimään joustavaan asuun ja ota mukaasi oma alusta, peitto, tyyny ja vesipullo.

20261 TUOLIJOOGA
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
To 15.30–16.30, 14.1.–8.4.2021
Joogaohjaaja (SJL) Satu Vuolteenaho, 15,96 t,
Kurssimaksu 34,00 €

Tuolijoogan liikkeet pohjautuvat hathajoogaan ja
ne toteutetaan tuolilla istuen. Harjoitus tehdään
kehoa kuunnellen oman luonnollisen hengityksen
ohjaamana. Tuolijooga ylläpitää kehon liikkuvuutta, venyttäen ja vahvistaen lihaksia tasapainottaen
myös mieltä. Lempeänä se soveltuu kaikille ikään
tai kuntoon katsomatta. Tarvitset vain mukavat ja
lämpimät vaatteet.
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JOOGA
20264 SOVELLETTU ASTANGAJOOGA
Kirkonkylän koulu, Kälviä, Koulukuja 3
To 17.30–19.00, 14.1.–15.4.2021
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro, 24 t, Kurssimaksu 42,00 €

Astangajoogaa luonnehditaan usein liikunnalliseksi, fyysiseksi ja dynaamiseksi joogaksi. Sovelletussa astangaharjoituksessa edetään kuitenkin hyvin rauhallisesti, opetellaan aurinkotervehdykset ja
asanoita ryhmän tason mukaisesti. Opitaan hengitystekniikka joka toimii punaisena lankana harjoituksessa. Ennen kaikkea opetellaan sellainen harjoittelutapa, joka tukee ja parantaa hyvinvointia ja
välttää suoritusmentaliteettia. Kurssi ei sovellu raskaana oleville. Ota oma liukumaton alusta sekä
viltti/huopa mukaan. Tervetuloa. Ei harjoitusta kiirastorstaina 1.4.2021.

20265 DYNAAMINEN HATHAJOOGA
Kirkonkylän koulu, Kälviä, Koulukuja 3
To 19.00–20.30, 14.1.–15.4.2021
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro, 24 t,
Kurssimaksu 42,00 €
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Perinteistä hathajoogaa dynaamisempi harjoitus, jossa opetellaan aurinkotervehdyksiä, tehdään
erinlaisia liikesarjoja sekä nautiskellaan venyttävistä ja vahvistavista asanoista. Harjoitus päättyy aina
ohjattuun loppurentoutukseen. Sopii kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille. Ota oma alusta sekä viltti/huopa mukaan. Tervetuloa. Ei harjoitusta kiirastorstaina 1.4.2021

20266 HATHAJOOGA
Ruotsalon koulu, Kälviä, Ruotsalon kylätie 72
Ma 18.30–20.00, 11.1.–12.4.2021
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro, 24 t,
Kurssimaksu 42,00 €

Harjoitus etenee rauhallisesti oman luonnollisen
hengityksen ohjaamana. Tehdään monipuolisesti
vaihtelevia liikkeitä, jotka vahvistavat, venyttävät ja
hoitavat koko kehoa sekä rauhoittavat mieltä. Harjoituksissa ei edetä helpoista liikkeistä vaikeisiin,
vaan keskitytään kuuntelemaan omaa kehoa ja sen
antamia viestejä. Harjoitus sopii kaikille, ikään ja
kuntoon katsomatta. Oma alusta mukaan. Ei opetusta 5.4.2021!

TANSSI

TANSSI

25240 LAVIS®

25232 BUTOH -TANSSI

Ke 17.00–18.00, 13.1.–28.4.2021
Eveliina Honkaharju, 19,95 t, Kurssimaksu 34,00 €

Taidetalo Renlund, tanssisali, Pormestarinkatu 32
La 11.00–14.00
16.1.–13.2.2021
Verena Götsch, 12 t, Kurssimaksu 25,00 €

Liike- ja tanssi-improvisaatiota, jossa liike syntyy
herkistymällä kehollisuudelle, mielikuville ja aistimuksille. Mahdollisuus tutkia omaa luovaa liikettä
ja kehollisuutta erilaisten liike- ja mielikuvaharjoitusten kautta. Tunti ei sisällä esimerkiksi askelsarjoja, vaan kaikki liike syntyy jokaisen tanssijan omista
lähtökohdista ja oman kehon ehtojen mukaisesti.
Butoh sopiikin niin aloittelijoille kuin jo pidemmän
aikaa tanssineillekin. Pukeudu mukaviin liikuntavaatteisiin, varaa mukaan vesipullo ja jotain lämpimämpää loppurentoutukseen. Harjoitukset lauantaisin 16.1., 30.1. ja 13.2.

Urheilutalo, peilisali, Vapaudentie 1

Lavis® -lavatanssijumppa on suomalainen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan yhdistelmään. Lavis® -tunneilla kuka tahansa voi kohentaa kuntoaan ja hankkia hyvää mieltä
tanssilavoilta tutun musiikin tahtiin. Tunneilla soi
musiikki aina valssista rumbaan ja tangosta salsaan. Vaikka Lavis® -tunneilla oppii kuntoilun lomassa lavatanssien perusaskeleita, kyse ei ole tanssin opetuksesta vaan jumpasta. Tärkeää onkin
hyvä ja rento fiilis, jossa jokainen saa liikkua omalla tasollaan! Tanssiparin puute ei ole ongelma, sillä
tunneilla tanssitaan ilman paria.

25234 ITÄMAINEN TANSSI,
alkeis- ja kertauskurssi
Mäntykankaan koulu/peilisali,
A. Chydeniuksenkatu 72
Ma 18.30–20.00, 11.1.–26.4.2021
Tuuli Koistila, 28 t, Kurssimaksu 42,00 €

Kurssilla tutustumme itämaisen tanssin perusteisiin. Tutuksi tulevat itämaiselle tanssille tyypilliset
liikkeet mm. erilaiset pehmeät ympyrät, kahdeksikot ja aallot sekä terävät iskut, aksentit ja väristykset. Harjoittelemme isolaatiota eli liikkeiden
erottelua. Yksittäisistä liikkeistä kokoamme pieniä
liikesarjoja. Tunti sisältää alkulämmittelyn, tanssitekniikan harjoittelun ja loppuvenyttelyn. Itämainen tanssi auttaa avaamaan lihaskireyksiä erityisesti lantion ja rintakehän alueella sekä kehon
joustavuus, liikkuvuus ja ryhti paranevat. Aiempaa
kokemusta ei tarvita. Mukaan juomapullo ja vaatteet, joissa on hyvä liikkua.
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rin. Kurssipäivän aikana pidetään pienet lounas- ja
kahvitauot, joten niitä varten voi varata evästä. Kokoontumiskerrat 16.1, 6.2, 20.2, 13.3, 27.3, 10.4 ja
8.5

35200 LÄHDETÄHÄN LAUSUMAHAN
Opistotalo, Matti-lk, Vaasantie 7
Ke 13.00–14.30
20.1.–31.3.2021
Auli-Maritta Ruuskanen, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Kurssi sinulle, joka haluat avartaa ymmärrystäsi runollisen ilmaisun mahdollisuuksista. Analysointia
ja pohdintaa runojen tiimoilta. Harjoitusten kautta pyritään löytämään jokaisen paras tapa tulkita,
lausua ruonoja entistä rikkaammin. Tarvitset vain
avoimen mielen vastaanottamaan, ja antamaan
omaasi ryhmätyöskentelyn hyväksi. Ota mukaasi muutama mieluinen runoteksti, tutkitaan yhdessä mihin se yltää.

35206 AAMUDRAAMAA

SANA- JA NÄYTTÄMÖTAIDE
35210 KIRJOITTAJAKURSSI
Opistotalo, Matti-lk, Vaasantie 7
La 10.00–14.30
16.1.–8.5.2021
Katja Hakala, 42 t, Kurssimaksu 58,00 €

Kirjoittajakurssilla tuotetaan ja tutkitaan erilaisia
tekstejä laajan tekstikäsityksen mukaisesti. Proosan, lyriikan ja draaman lisäksi käsitellään myös tietotekstejä ja esim. sarjakuvaa. Kurssipäivien teemoina ovat mm. tekstityypit ja -lajit, kirjoittamisen
monet tekniikat, tyyliasiat, kielen- ja tekstinhuolto ja kielen keinot, opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Kirjoittamisen lisäksi työpajoissa on aiheisiin liittyviä toiminnallisia harjoituksia. Kurssille
tarvitset mukaan kirjoitusvälineet ja/tai läppä30 • OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2021

Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ti 9.30–12.00
19.1.–13.4.2021
Tanja Kristiina Kupiainen, 36 t, Kurssimaksu 50,00 €

Aamun ehtiville oma teatteri - ryhmä, jossa sukelletaan luovaan ilmaisuun ja teatterin maailmaan.
Aiempaa kokemusta ei tarvita, vain intoa heittäytyä teatterin ja luovan ilmaisun kiehtovaan maailmaan. Kurssi valmistaa esityksen keväälle 2021.

35220 IMPROVISOIDAAN
Taidetalo Renlund, luokka 3, Pormestarinkatu 32
Ti 18.30–20.00
26.1.–6.4.2021
Maiju Niemi, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Improvisaatiokurssi tarjoaa arjen murheiden unohtamista ja hetkessä elämisen tunteita. Tutustumme improvisaation perusteisiin lämmittelyharjoitteiden ja tekniikoiden avulla. Harjoitteita tehdään
niin ryhmässä, parin kanssa kuin itsekseenkin. Aiempaa kokemusta ei tarvita.

KUVATAIDE

KUVATAIDE
38999 PERHEVÄRIKYLPY

36004 GRAFIIKAN VIIKONLOPPUKURSSI 2

Kuvataidekoulu/luokkatila, Kansakoulukatu 6 b
Pe 9.00–10.30, 5.2.–12.3.2021
Muotoilija AMK Marika Tyynismaa-Joukosalmi,
6,65 t, Kurssimaksu 30,00 €

Kuvataidekoulu/grafiikkapaja, Kansakoulukatu 6 b
Pe 18.00–21.00, La 10.00–16.00, Su 10.00–13.00
7.–9.5.2021
Eeva Huotari, 16 t, Kurssimaksu 32,00 €

Perhevärikylpy on 8kk-3v ikäisille lapsille tarkoitettu paja, johon samasta perheestä voi osallistua yksi
tai useampi lapsi. Perhevärikylvyssä tarkoituksena
on tutustua moniaistisesti ja elämyksellisesti värien maailmaan yhdessä aikuisen kanssa. Värikylvyn
lähtökohtana on lapsilähtöinen toiminta ja pajassa käytetään turvallisia luonnonmukaisia materiaaleja. Muistathan ilmoittaa osallistuvan lapsen mahdolliset allergiat. Voit ilmoittaa samasta perheestä
osallistuvat lapset samalla ilmoittautumislomakkeella. . Materiaalimaksu 5 €/osallistuva lapsi maksetaan opettajalle.

Yhden viikonlopun grafiikankurssilla tutustutaan
grafiikan eri menetelmiin ja toteutetaan yksi tai
useampi grafiikantyö. Aiempaa kokemusta grafiikasta ei tarvitse olla. Grafiikan eri menetelmistä tutustumme viivasyövytykseen, kuivaneulaan ja akvatintaan. Kurssilaisten toiveesta voimme myös
tutustua pehmeäpohjaan, collografiaan, carborundumiin ja monotypiaan. Mukaan voi ottaa omia
luonnoksia, joiden pohjalta grafiikantyö toteutetaan. Materiaaleja voi ostaa kurssilta ja niistä laskutetaan erikseen. Mukaan voi ottaa myös omia grafiikan papereita ja värejä.
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36011 KUVANVEISTO 2
Puuhatalo, Ykspihlaja, Metsäkatu 9
Ke 17.30–20.30
13.1.–14.4.2021
Kuvanveistäjä Kaija Kontulainen, 52 t,
Kurssimaksu 98,00 €

Kurssilla muovaillaan elävää mallia savesta. Kurssilla tehdyt työt valetaan kipsiin tai betoniin, vapaavalintaisesti savityö poltetaan. Materiaali ja muut
mahdolliset kustannukset peritään erikseen. Kurssilaisilla on mahdollisuus työstää veistoksia myös
kurssin ulkopuolisella ajalla.

37013 IISIÄ KUVISTA 2
Kuvataidekoulu/tekstiililuokka, Kansakoulukatu 6b
Ti 18.30–20.45
26.1.–6.4.2021
Muotoilija AMK Marika Tyynismaa-Joukosalmi,
30 t, Kurssimaksu 42,00 €

Tule ja kuuntele itseäsi, millaisista väreistä pidät,
millainen on sinun estetiikkasi. Kurssilla kokeillaan
yhdessä erilaisia maalaamisen ja kuvallisen ilmaisun tekniikoita. Opetellaan yhdessä värien sekoittamista ja erilaisten struktuurien tuottamista. Et
tarvitse aiempaa kokemusta. Ensimmäiselle kerralle mukaan musta tussi, ohut ja paksu, sekä A3-kokoinen kartonki valitsemallasi värillä. Opettaja
ohjeistaa kurssilla tarvittavien materiaalien hankinnoissa.

37014 LUOVUUDESTA VOIMAVARAKSI
Kuvataidekoulu/luokkatila, Kansakoulukatu 6 b
Ma 17.30–19.45
18.1.–29.3.2021
Maiju Niemi, 30 t, Kurssimaksu 42,00 €

Tällä kurssilla ei tarvitse suorittaa! Tutustumme
omaan ilmaisuun kasvattaen samalla itsetuntemusta, luovuutta ja ilmaisuvoimaa.Työskentelemme monitaiteisesti siirtymällä taiteen lajista
toiseen kuten maalaaminen, musiikki, liike ja kirjoittaminen. Taidetyöskentely ei edellytä teknistä
osaamista vaan vapaan ja uteliaan mielen. Kurssille
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tuodaan omat taidevälineet. Ryhmässä tapahtuva
taidetyöskentely antaa rohkeutta ja sosiaalisuutta sekä voimavaroja arkeen. Kurssille osallistuvat
tuovat mukanaan omat taidevälineet ja tarvittavat
materiaalit. Ota ensimmäisellä kerralla mukaan kyniä ja paperia sekä yksi esine.

37015 NYKYTAIDETYÖPAJA
Kuvataidekoulu/maalaussali, Kansakoulukatu 6 B
Pe 13.00–16.00
22.1.–9.4.2021
Johanna Kallioinen, 40 t, Kurssimaksu 50,00 €

Suunnitellaan itselle merkityksellinen teos, josta
toteutetaan erilaisia versioita ”jalostusvaiheessa”.
Idealla on suurempi merkitys kuin tietyllä toteutustavalla. Teoksen tulee olla uniikki: ainutkertainen
ja näkökulmaltaan omalaatuinen. Työpaja sisältää
miniluentoja nykytaiteesta Työpajassa pohditaan
mikä on jonkin idean paras mahdollinen ilmaisumuoto, jos tarkoituksena on tehdä monitasoinen,
elämyksellinen ja ajatuksia herättävä teos. Mahdollisia tekniikoita valittavana: kollaasi, 3D, kuvankäsittelyohjelma (GIMP), vesiliukoiset värit, maalit ja
musteet sekä mahdolliset piirtimet (esim. hiili, kuivapastelli), paperit ja maalauspohjat, valokuvat,
kierrätysmateriaalit, tulosteet. Voit myös jalostaa
eteenpäin omia keskeneräisiä töitä. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan luonnosteluvälineet sekä itsellesi tuttuja työvälineitä ja materiaaleja, esim.
maalauspohjia tai oma läppäri. Opettaja ohjeistaa
seuraavilla kerroilla tarvittavien materiaalien ja työvälineiden hankkimisesta.

37016 PIGMENTINSIIRTOTYÖPAJA
Kuvataidekoulu/maalaussali, Kansakoulukatu 6 B
Pe 18.00–20.15, La 12.00–15.00
22.–23.1.2021
Kuvataiteilija Mira Roivainen, 7 t, Kurssimaksu 32,00 €

Pigmentinsiirtotyöpaja on lyhyt kaksipäiväinen intensiivikurssi, jossa tutustutaan akryylimediumin
avulla tehtävään kuvansiirtomenetelmään ja toteutetaan yksi tai useampi siirtokuvatyö. Siirtoku-

KUVATAIDE

vaa voi käyttää akryylimaalauksen osana, tai pelkästään valokuvan esittämisen keinona. Mukaan
voi ottaa oman tulostetun valokuvan, tai käyttää
kurssilta saatavia esimerkkikuvia. Materiaalit tulevat kurssin puolesta, materiaalimaksu opettajalle
noin 10€/osallistuja. Työpajassa käytämme vaneripohjia, joilla on helppo aloittaa tekniikan kokeilu.
Käytettävissä on myös joitakin akryylivärejä, joita
voi kokeilla yhdistää pigmentinsiirtokuvaan. Tehtävien siirtokuvien aihe on vapaa, eikä niiden tarvitse
olla taiteellisesti haastavia, vaan voit vain tulla kokeilemaan tekniikkaa ja jatkaa tekniikan parissa itsenäisesti kotona. Viimeinen ilmoittautumispäivä
on 15.1.2021.

37204 PIIRUSTUS JA MAALAUS
HARRASTAJILLE KÄLVIÄLLÄ
Lucina Hagmanin koulu, Kälviä, Marttilankatu 1
Ti 18.00–21.00
19.1.–6.4.2021
Helena Honkala, 44 t, Kurssimaksu 56,00 €

Tämä kurssi on juuri kuin Sinulle tehty! Ota ensimmäiselle kerralle mukaasi maalausvälineet tai vaikka värikynät ja piirustuspaperia. Kurssilla tutustutaan myös välineistöön. Ensimmäsellä kerralla saat
lisää ohjeita. Tartu tilaisuuteen ja innostu reippaasti
kehittävästä harrastuksesta!

TIINA GRANHOLM
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HÖRNRUMMET I TAIDETALO RENLUND
TAIDEKULMA TAIDETALO RENLUNDISSA
ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR våren 2021 / AVOIMET LUENNOT kevät 2021

Luennot järjestää ruotsinkielinen
Pohjoismaisen Taidekoulun säätiö
yhteistyössä Kokkolan seudun opistoKarlebynejdens insitut kanssa.
Luennot ovat maksuttomia kaikille.
6.2.2021 14-16 Konsthistoriens
pärlor. Antiken, medeltiden och
renässansen
20.2.2021 14-16 Konsthistoriens
pärlor. Barocken, rokokon, nyklassicism
och romantiken
6.3.2021 14-16 Nationalromantiken i
Finland
Ingela Bodbacka-Rak, lektor
Yrkeshögskolan Novia

24.4.2021 14-16 Sapmi. Konst och
hantverk
Tuija Hautala, professor Rovaniemi
universitet
8.5.2021 14-16 Konstnärligt tänkande
som förändringskraft
Jaana Erkkilä, vicerektor, Konstuniversitetet
i Helsingfors
22.5.2021 14-16 Några nedslag i den
internationella
och nationella samtidskonsten
Ingela Bodbacka-Rak

PRINSEN AV NORDISKA KONSTSKOLAN / EMILIA NURMIVAARA

20.3.2021 14-16 Konst och välmående
Jaana Erkkilä, vicerektor, Konstuniversitetet

i Helsingfors
10.4.2021 14-16 Relationell estetik
Marika Holm, lektor Yrkeshöskolan Novia
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Keramiikka

lasittamista. Materiaaleina käytetään kivitavarasavea, savivärejä ja lasitteitta. Materiaali- ja polttomaksu 8 euroa sisältyy kurssin hintaan, savea hankitaan yhteistilauksena. Kurssi kokoontuu: - to 15.4.
klo 18.00-21.00 ja la 17.4. klo 9.30-14.00 - to 22.4.
klo 18.00-21.00 ja la 24.4. klo 9.30-14.00 sekä - to
6.5.2020 klo 18.00-21.00.

40007 KEVÄTKERAMIIKKA, DREIJAUS
Kuvataidekoulu/keramiikkapaja,
Kansakoulukatu 6 b
To 18.00–21.00, La 9.30–14.00
15.4.–6.5.2021
Keraamikko Irma Jylhä, 24 t, Kurssimaksu 48,00 €

40202 KERAMIIKKAKALAASIT
Fästäämö, Kälviäntie 39
La 10.00–13.00, 9.1.–10.4.2021
Keraamikko Merja Pohjonen, 48 t, Kurssimaksu 61,00 €

V. KURPPA

Tule harjoittelemaan dreijauksen perusteita - saven keskittämistä pyörivälle alustalle, seinämien nostamista ja esineiden
muotoilua - tai syventämään
jo hankittuja taitoja. Käytettävissä on sekä sähkö- että potkudreijoja. Kurssilla voit tehdä
esineitä myös keramiikan käsinrakennusmenetelmillä sekä
opetella koristelutekniikoita ja

Kurssi on suunnattu aloittelijoille ja pitempään keramiikkaa harrastaneille. Opiskellaan saven muovausta eri tekniikoilla, tutustutaan koristelumenetelmiin ja lasittamiseen. Otetaan selvää saven
ominaisuuksista. Mitä keramiikka on ja miten se
on vaikuttanut ihmiskunnan kehitykseen? Savet ja
materiaalit tilataan yhteistilauksena Keratiimi ry:n
välityksellä. Polttomaksut ja lasitukset maksetaan
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punnitsemalla esineet raakapolton ja lasituksen
jälkeen Keratiimille. Enkopit ja rakulasitteet - maksu kerätään yhteishankinnan yhteydessä. Polttomaksut eivät sisälly kurssihintaan. Opetuskielinä
suomi ja ruotsi. Ei opetusta 3.4.2021!

Kudonta ja ompelu,
seniorikäsityö
40205 KANKAANKUDONNAN ABC
Taitokeskus Kankuri, Mannerheiminaukio
To 17.00–20.00, 18.2.–18.3.2021
Tekstiilisuunnittelija Satu Pynssi, 20 t,
Kurssimaksu 34,00 €

Kudo matto, tyyny tai pieni sisustustekstiili. Suunnittelukerta 18.2., muuten kudotaan ja viimeistellään omaan tahtiin. Yhden työn kutomiseen
varataan aikaa 1-2 viikkoa. Ilmoittautuminen viimeistään 10.2.

40210 SUJUVASTI SAUMURILLA
-trikoo-ompelun niksit
Opistotalo, Hertta-Maija-lk, Vaasantie 7
Pe 17.30–20.30, La 10.00–15.00
29.–30.1.2021
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja,
KM Päivi Makkonen, 10 t, Kurssimaksu 21,00 €

Tutustutaan saumurin langoitukseen, säätöihin
ja huoltoon sekä perehdytään trikoon ompeluun.
Voit valmistaa joko aikuisten tai lasten vaatteita trikoosta. Oman saumurin voi tuoda mukana kurssille.

40226 KÄSITYÖKURSSI SENIOREILLE 2
Taitokeskus Kankuri, Mannerheiminaukio
Pe 9.30–12.00, 22.1.–7.5.2021
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Tuija Isopahkala,
20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Hyvinvointia ja rentoutusta käsityön parissa senioreille. Aiheena puutarha ja parvekesisustaminen,
puutarhaessun painaminen ja ompelu, makramee
seinähylly, tuoksupussi, mosaiikkiruukut. Materiaalimaksu käytön mukaan. Huom! Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Ilmoittautuminen viimeistään 14.1.
36 • OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2021

TAITO KESKI-POHJANMAA

KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU

Lankatekniikat
40240 SASHIKO- JA BOROKIRJONTA
Opistotalo, Hertta-lk, Vaasantie 7
Ti 17.30–20.30, 9.2.–23.3.2021
Artesaani, FM Mervi Annala-Väisänen, 24 t,
Kurssimaksu 42,00 €

Sashiko on japanilainen etupistoilla tehtävä kirjonta. Kuviot ovat säännöllisiä ja niissä on usein toistuva mallikerta. Sashiko ommellaan yleensä tummalle
kaksinkertaiselle puuvillakankaalle valkoisella puuvillalangalla. Boro on sashikoa vapaampi etupistokirjonta. Pistot eivät ole yhtä säntillisiä kuin sashikossa, joten se sopii vapaampaan kirjontaan ja on mainio
tapa esim. vaatteiden parsimiseen. Sashiko- ja boro-tekniikoilla voi koristaa esim. sisustustustekstiilejä,
vaatteita, asusteita ja laukkuja. Ota kurssille mukaan
(tummia) kangastilkkuja, erilaisia puuvillalankoja
(virkkaus-, helmi- ja muliinilankoja), jäljennöspaperia tai -kynä, ohuita ja pitkiä parsintaan sopivia neu-

loja sekä ompelutarvikkeet (mm. sakset, sormustin).
Opettajalla on myytävänä sashiko-neuloja ja -lankaa.

40241 VALAISIMIA PAPERINARUSTA
Taitokeskus Kankuri, Mannerheiminaukio
To 17.00–20.00, 4.–11.2.2021
Käsi- ja taideteollisuusalan opettajaTuija Isopahkala,
8 t, Kurssimaksu 21,00 €

Valmistetaan Kankurin paperinarumalliston tuotteita: Pyörre, Hyrrä, Haiku ja Haitula. Materiaalimaksu 34-52 euroa. Ilmoittaudu viimeistään 27.1.

40243 MAKRAMEE
Lohtajan koulu / Ku/Ts -luokka, Alaviirteentie 12
Pe 17.00–20.45, Pe 17.00–20.00
22.–29.1.2021
Tiina Roukala, 9 t, Kurssimaksu 21,00 €

Opitaan perussolmuja ja valmistetaan makrameetyö. Ilmottautuneille sähköpostia tarvikkeista.
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40242 MAKRAMEE SEINÄTEKSTIILIT
JA AMPPELIT
Taitokeskus Kankuri, Mannerheiminaukio
Ti 17.00–20.00, 2.–16.2.2021
Käsi ja taideteollisuusalan opettaja Tuija Isopahkala,
8 t, Kurssimaksu 21,00 €

Solmeile seinätekstiili tai amppeli makrameetekniikalla. Kurssi kokoontuu tiistaisin 2.2. ja 16.2. Materiaalimaksu käytön mukaan 25-30 euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 25.1.

Kankaanpainanta, värjäys
40254 KUVIA KANKAALLE
- kankaanpainantaa ja kuvansiirtoa
Opistotalo, Helmi-lk, Vaasantie 7
Ti 17.30–20.30, 19.1.–23.3.2021
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja,
KM Päivi Makkonen, 20 t, Kurssimaksu 34,00 €

Kurssi soveltuu myös aloittelijoille. Painetaan, kuvioidaan ja siirretään kuvia kankaalle eri tekniikoin. Mahdollisuus valottaa seula esim. omasta
valokuvasta tai piirroksesta, kuvansiirto mahdollistaa kuvan siirtämisen kankaalle sellaisenaan.
Eri tekniikoita yhdistäen saadaan työstettyä mielenkiintoisia kuva- ja väripintoja. Varaa ensimmäiselle kerralle mukaan vaaleaa, pestyä kangasta, kankaanpainovärejä ja aineita voit ostaa myös
kurssilta. Huom! Kurssi kokoontuu joka toinen tiistai: 19.1., 2.2., 16.2., 9.3. ja 23.3.

40252 KASVIVÄRJÄYS
Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Pe 9.00–16.30, La 9.00–16.30 • 6.–7.8.2021
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja
Marja-Liisa Katajala, 16 t, Kurssimaksu 64,00 €

Luonnonkasveilla värjäämistä ulkona. Värikasvit
kerätään ennen kurssia, saat ohjeet sähköpostissa.
Voit värjätä maks. 1 kg villalankoja, joiden villapitoisuus on 75 %-100 %. Opettajalta voi ostaa lankoja, alunasta peritään 10 euroa. Saat ohjeet sähköpostissa. Ilmoittautuminen viimeistään 29.7.
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40284 MAJAKKA SAVIRUUKUISTA
Lohtajan koulu, Lohtaja, Alaviirteentie 12
La 10.00–13.45, 27.3.2021
Roukala Tiina, 5 t, Kurssimaksu 15,00 €

Ota mukaasi 3 toisiinsa hiukan uppoavia saviruukkuja ja yksi lautanen. Ruukut voivat olla vanhoja hyvin pestyjä. Majakkaasi sopivan lyhdyn voit
hankkia myöhemmin. Akryylimaalit ja pensselit mukaan, jos on. Ohjaajalla on pensseleitä ja sabluunoita käytettäviksi, maalia voi ostaa käytön
mukaan.

Erikoistekniikat
40283 KIRJANSIDONTA
Opistotalo, Maija-lk, Vaasantie 7
To 17.30–20.30, 21.1.–18.3.2021
Artesaani Minna Untinen, 24 t, Kurssimaksu 42,00 €

Valmista persoonallinen käsinsidottu kirja. Kurssilla valmistetaan kaksi kirjaa ja marmoroidaan paperia kirjankansimateriaaliksi. Materiaalimaksu
maksetaan opettajalle. Kurssi kokoontuu torstaisin
21.1., 28.1., 4.2., 18.2., 11.3. ja 18.3.

40286 KIERRÄTYSMATERIAALISTA
UUDEKSI TUOTTEEKSI
Opistotalo, Hertta-Maija-lk, Vaasantie 7
Su 10.00–15.30, 14.3.–11.4.2021
artesaani, FM Mervi Annala-Väisänen, 20 t,
Kurssimaksu 34,00 €

Kierrätyskurssilla voi valmistaa kahvipusseista, karkkipapereista sekä tölkinvetimistä erilaisia
tuotteita. Kahvipussipunonnassa opetellaan palaja hakapunontaa sekä niiden muunnoksia. Juomatölkkien ja säilykepurkkien vetimet yhdistetään
tiukkakierteisellä tekokuitu- tai puuvillalangalla
virkaten. Puhdista kahvipussit ja tölkinvetimet, älä
avaa kahvipussin selkäsaumaa. Kurssilaisille toimitetaan sähköpostitse tarvikeluettelo ennen kurssia. Kurssi kokoontuu sunnuntaisin 14.3., 28.3. ja
11.4.

40285 RISUKURSSI
Lohtajan koulu, Lohtaja, Alaviirteentie 12
La 14.00–16.15, 27.3.2021
Roukala Tiina, 4 t, Kurssimaksu 15,00 €

Mukaan tarvitset KOIVUNrisuja vaikkapa jätesäkillinen (riippakoivu hyvä!), oksasakset, sidonta-rautalankaa, sivuleikkurit ja hanskat. Ohjaajalla mukana tarvikkeita ja tarvittaessa risuja.

40282 BETONIPITSI
Taitokeskus Kankuri, Mannerheiminaukio
Ti 17.00–20.00, 11.–18.5.2021
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja
Marja-Liisa Katajala, 8 t, Kurssimaksu 21,00 €

Kurssilla valmistetaan kulhoja kevytbetonista. Ota
mukaan vanhoja pitsiliinoja ja pyyhkeitä sekä erilaisia vateja muoteiksi. Saat tarkemmat ohjeet sähköpostissa. Materiaalimaksu (betoni) 10 euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 3.5.
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