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ILMOITTAUTUMINEN
KEVÄÄN 2022 KURSSEILLE ALKAA TIISTAINA 11.1.2022 KLO 18.00

NETTI-ILMOITTAUTUMISEN

ABC

KURSSEILLE ON ILMOITTAUDUTTAVA ENNAKKOON
- näin edesautat kurssien käynnistymistä. Ohjelman muutokset ovat mahdollisia.

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
- Verkkopalvelun kautta on käytössä
suojattu nettiyhteys
- Ilmoittautumisen alkaessa muista
päivittää selain
- Ole huolellinen ilmoittaessasi
matkapuhelinnumerosi ja käytössä
oleva sähköpostiosoitteesi. Ilmoitamme
mahdollisista kurssimuutoksista
ensisijaisesti sähköpostilla
- Alle 18-vuotiaalta vaaditaan myös
huoltajan tiedot.
- KAIKUKORTTILAINEN, katso s. 8
- ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA.
- Kurssin alkamisesta ei tule erillistä kutsua.
Ilmoitamme vain kurssin peruuntumisesta.

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,
kun olet toimittanut tilinumerosi opiston toimistoon.
7. Klikkaa ilmoittautumisvahvistussivulta SIIRRY MAKSAMAAN
-> sinut ohjataan Kokkolan seudun opiston verkkomaksusivulle, josta edelleen eteenpäin verkkopankkiin

Painos 25 700 kpl, Reusner AS Sivumäärä 64 + kannet Taitto: Mainostoimisto Fristyle.
Kuvankäsittely: Michael Neunstedt.
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ILMOITTAUTUMINEN

ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN 2022 KURSSEILLE
ALKAA TIISTAINA 11.1.2022 KLO 18.00
VOIT ILMOITTAUTUA
• Verkossa www.opistopalvelut.fi/kokkola
• Puhelimitse 06 8289 777 tai Opistotalolla
(Vaasantie 7) ti 11.1.2022 klo 18.00-20.00 ja
sen jälkeen toimiston aukioloaikoina
KURSSIMAKSUT JA ALENNUKSET
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Kurssimaksu laskutetaan, mikäli peruutusta ei ole tehty ajoissa. Kurssimaksu on
ilmoitettu kunkin kurssin kohdalla. Jos et maksanut kurssia verkkomaksuna lasku lähetetään
postitse.
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, kun olet toimittanut tilinumerosi
opiston toimistoon
• Jos keskeytät itse kurssin, kurssimaksua ei
alenneta eikä palauteta.
• Kurssimateriaalit ja -tarvikkeet sekä oppikirjat
opiskelija maksaa ja hankkii itse, ellei kurssin
tiedoissa ole toisin mainittu.
Opiskelija-alennus
Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan opiskelijat saavat opiston kurssimaksuista 50%
alennuksen. Alennuskursseja ei voi maksaa
verkkomaksuna, lasku lähetetään postitse.
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Opintosetelietuus eläkeläisille,
työttömille ja maahanmuuttajille
Opetushallitus on myöntänyt opistolle avustusta työttömien, eläkkeellä olevien ja maahanmuuttajien kurssimaksujen alentamiseen.
He saavat erikseen ilmoitetut kurssit puoleen
hintaan. Kurssiotsikossa ilmoitetaan, mikäli kyseessä on alennukseen oikeuttava opintosetelietuuskurssi. Alennuskursseja ei voi maksaa
verkkomaksuna.

Jos sinulla on Kaikukortti, pääset osallistumaan yhdelle valitsemallesi kurssille / lukuvuosi ilman kurssimaksua. Ilmoittaudu kurssille ja
tule esittämään Kaikukortti opiston toimistoon
viimeistään ennen kurssin alkamista.
Lisätietoja: katso sivu 8 ja
www.soite.fi/kaikukortti
PERUUTUKSET
Ilmoittautumisen peruminen verkkopalvelun
tai opiston toimiston kautta täytyy tehdä vähintään 2 arkipäivää ennen kurssin alkua (tarvitset kurssin numeron ja ilmoittautumistunnuksen). Kurssin maksamatta jättäminen tai
opettajalle ilmoittaminen ei ole perumista. Peruuttamattomasta opiskelupaikasta peritään
kurssimaksu täysimääräisenä.

Huom! Kurssitiedoissa 1 t on 1 oppitunti
(45 min)
Ohjelman muutokset ovat mahdollisia.

YLEISTÄ

TOIMISTO
Opistotalo
Vaasantie 7, 67100 Kokkola
Sähköposti: kso@kokkola.fi
Lukuvuoden aikana toimisto on avoinna
• ma – to klo 9.00 – 11.30
• 10.1.2022 alk. myös klo 17.00 – 20.00
• tai erikseen sovittuna aikana
Lohtaja, Ullava
Suunnittelijaopettaja Kirsi Koivisto on tavattavissa kevään 2022 aikana
• Lohtajan kirjastossa torstaisin 13.00-15.00
• Ullava Veikko Vionojan koulussa tiistaisin
15.15-16.15
Kuvataidekoulu
Kansakoulukatu 6B, 67100 Kokkola
Sähköposti ktk-bks@kokkola.fi
Puhelin 040 8065 167
Lukuvuoden aikana toimisto on avoinna
• ma - ke klo 9.00-15.00
• to klo 14-20
• pe klo 9.00-12.00
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TOIMIPAIKAT
Päätoimipaikka Opistotalo, Vaasantie 7, 67100
Kokkola
Taidetalo Renlund:
• Puupuoli: Pormestarinkatu 32, 67100 Kokkola
• Kivipuoli: Kuvataidekoulu, Kansakoulukatu 6B,
67100 Kokkola.
Päätoimipaikan ja Taidetalon lisäksi opetusta
järjestetään useissa eri toimipisteissä.
Toimipisteiden osoitteet löytyvät kotisivuilta
www.kokkola.fi/kso-kni
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YLEISTÄ

KEVÄTTÄ KOHTI
Kevättä kohti on mukava matkata - valo ja lämpö lisääntyvät sitä mukaa kun kesä
lähestyy. On mielenkiintoista suunnitella tulevaa ja ehkä myös uuden harrastuksen
aloittamista. Tulisitko mukaan kurssille vaikkapa kunnostamaan polkupyöräsi
kesäkuntoon tai saamaan vinkkejä yrttien istuttamiseen? Lähtisitkö bongailemaan
lintuja Lohtajalle, kuvaamaan kameralla luontoa tai oppimaan piirtämisen perusteita?
Haluatko haastaa itseäsi liikkumaan enemmän, opettelemaan uuden kielen tai
retkeilemään lähiluonnossa? Miltä kuulostavat itsetehdyt pääsiäispraliinit tai
sitruksilla leipominen? Näitä kaikkia ja paljon, paljon muita mahdollisuuksia löydät
käsillä olevasta kevään opinto-ohjelmastamme.
Olisi hienoa, jos voisimme tänä keväänä järjestää jälleen kevätnäyttelyn ja
tapahtuman, muutaman vuoden pakollisen koronatauon jälkeen. Lukuvuoden
päättävä tapahtuma on odotettu, onhan siellä esillä eri kursseilta valmistuneita
upeita töitä ja mahdollisuus seurata vuoden aikana harjoiteltuja esityksiä. Moni on
saanut vierailleessaan kipinän jopa uuteen harrastukseen - mikäs sen mukavampaa.
Tiesithän, että olemme koonneet kotisivuillemme Näyteikkunaan kuvia eri kurssien
tuotoksista. Kuvia ja videoita kertyy kurssien edetessä koko ajan lisää ja sivustolla voit
vierailla silloin kun sinulle sopii.
Muistan hyvin erään keskustelun, jossa työkaverini mietti ääneen voiko olla
mukavampaa työpaikkaa kuin opisto. Olen työskennellyt Kokkolan seudun opistossa
parikymmentä vuotta ja voin allekirjoittaa tämän ajatuksen täysin. Niinpä…
useimmathan tulevat opistoon innostuneena oppimaan uutta, motivoituneina ja
hyvällä, uteliaalla mielellä. Mikä voi olla tarttuvampaa, kuin innostus ja hyvä mieli
tai voimaannuttavampaa, kuin yhdessä tekeminen. Haluan tässä lähettää lämpimät
terveiseni kurssilaisilleni ja työkavereilleni, jotka ovat todistaneet minulle kaiken
tämän. Nämä vuosien varrella kertyneet kohtaamiset ja kokemukset antavat minulle
näkökulmaa uuteen työhöni opiston rehtorina.
Me opistossa teemme parhaamme, että opisto on mukavin paikka paitsi uuden
oppimiselle ja harrastamiselle, myös toisten ihmisten kohtaamiselle ja yhdessä
tekemiselle. Haluamme, että jokainen kokee olevansa lämpimästi tervetullut
riippumatta siitä, onko tavoitteena päämäärätietoisesti oppia uutta, kokeilla jotain
mitä ei ole ennen tehnyt, tai vaikka verestää vanhoja taitoja. Me kaikki teemme myös
parhaamme, jotta opistoon on turvallista tulla. Toivomme kaikkien huomioivan, että
jokainen voi luoda turvallisuutta välittämällä ja ottamalla muut huomioon.
Hymyillään kun tavataan
Päivi Makkonen
rehtori
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ULLA NIKULA

YLEISTÄ

Opiston henkilöstöä yhteiskuvassa.

YHTEYSTIEDOT
suomenkielinen osasto
Puhelinvaihde

06 8289 777

Päivi Makkonen, rehtori

044 7809 527

Sixten Sandström, osaston rehtori,
ruotsinkielinen osasto

044 7809 532

Asko Muilu, koulutussuunnittelija

044 7809 530

Kirsi Koivisto, suunnittelijaopettaja

044 7809 320

Risto Koskinen, kieltenopettaja

044 7809 528

Heidi Pokela, kuvataideopettaja
(heidi.e.pokela@kokkola.fi)

044 7809 523

Heli Hollanti, palvelusihteeri

06 8289 777

Leena Lamu, iltapalvelusihteeri

06 8289 777

Sähköposti etunimi.sukunimi@kokkola.fi
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ULLA NIKULA

YLEISTÄ

Opiston henkilöstö yhteiskuvassa.

YLEISTÄ
Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut on Kokkolan kaupungin omistama ja ylläpitämä kaksikielinen kansalaisopisto. Opiston
toiminnan kehittämistä ohjaa 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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VAKUUTUKSET
Opiskelijoiden tulee huolehtia vakuutusturvastaan kursseilla mahdollisesti sattuvien vahinkojen varalta.
TIEDOTTAMINEN
Opiston tapahtumista, uusista kursseista ym.
ilmoitetaan mm. Kokkola-lehdessä ja opiston
kotisivuilla www.kokkola.fi/kso-kni.
Löydät meidät myös Facebookista ja
Instagramista. Kurssilaisille ilmoitamme
kursseihin liittyvistä asioista ja muutoksista
ensisijaisesti sähköpostitse.
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Jokaisen kurssin kohdalla on maininta alkamisja päättymispäivästä. Koulujen loma-aikoina ei
pääsääntöisesti ole opetusta. Talviloma on viikolla 9, 28.2. - 6.3.2022.

AJANKOHTAISTA

KAIKUKORTILLA HARRASTAMAAN
Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien
nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään sekä harrastaa liikuntaa ja taiteen tekemistä. Kortti on
henkilökohtainen eikä se maksa mitään. Kortti voidaan myöntää tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevalle, yli 16 -vuotiaalle henkilölle.
Kortin myöntää Soite.
Lisätietoja: www.soite.fi/kaikukortti

Näin ilmoittaudut Kokkolan seudun opiston
kurssille kaikukortilla:
Kokkolan seudun opisto on mukana Soiten
Kaikukortti-verkostossa. Jos sinulla on Kaikukortti, pääset osallistumaan yhdelle valitsemallesi kurssille / lukuvuosi ilman kurssimaksua.
Ilmoittaudu kurssille verkkopalvelussa, puhelimitse tai toimistolla.
Huom! Tule esittämään kaikukortti opiston toimistoon viimeistään ennen kurssin alkamista.

KORONAVARAUTUMINEN
Noudatamme huolellisesti viranomaisten
ja Kokkolan kaupungin ohjeita koronaturvallisuuteen liittyen. Sekä Kokkolan kaupungin verkkosivustolle www.kokkola.fi
että Soiten koronasivustolle www.korona.soite.fi päivitetään ajankohtaista tietoa

alueemme koronatilanteesta. Tiedotamme opiston toimintaa koskevista muutoksista opiston kotisivuilla www.kokkola.fi/
kso-kni. Mikäli tilanne vaatii tiedotamme
kurssilaisia henkilökohtaisesti ensisijaisesti sähköpostitse.
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AJANKOHTAISTA

NÄYTEIKKUNA - Opisto näyttäytyy verkossa

PAULA PIISPANEN

Esittelemme verkkosivuillamme opiston kursseilla valmistuneita töitä ja teoksia. Tutustu osoitteessa www.kokkola.fi/
kso-kni

KEVÄTNÄYTTELY
JA TAPAHTUMA
23.-24.4.
Opistotalolla, Vaasantie 7
la – su klo 10-15
Mikäli koronatilanne sallii,
pidämme kevätnäyttelyn ja
tapahtuman suunnitellusti.
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AJANKOHTAISTA

PYSÄKÖINTI OPISTOTALOLLA
Opistotalolla on kunnallinen
pysäköinninvalvonta!
Pysäköinti on sallittu liikennemerkein
osoitetuille paikoille. Henkilökunnan
varatuille paikoille täytyy olla pysäköintilupa.
Pysäköinti kulkuväylille ja porttikäytävälle on
ehdottomasti kielletty!
Varaathan riittävästi aikaa kurssille tullessasi.
Iltaisin piha-alueella saattaa olla ruuhkaa.
Näin huolehdimme kaikkien turvallisuudesta!

LIIKENNÖINTI TAIDETALO RENLUNDILLA
Taidetalo Renlundin piha-alue on rauhoitettu
autoliikenteeltä. Pihalle voi ajaa raskaiden
tavaroiden kuljettamista varten, mutta autot
pysäköidään kadun varteen (Kansakoulukatu,
Pormestarinkatu, Pakkahuoneenkatu ja
Katariinankadun).
Autolla kuljetettavat oppilaat jätetään
kadun varteen Kansakoulukadun puolelle.
Sieltä voi pihan ylittää turvallisesti
kouluun. Henkilökunnan autopaikat ovat
Katariinankadun puolella.
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LASTEN JA NUORTEN SANATAIDEKOULU- SANTTU

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 2013-2014 syntyneitä. Tarvittaessa järjestetään soveltuvuustesti toukokuussa. Pääsystä tiedotetaan kesäkuussa.
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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 ajattelemisen
taitoa ja luovuutta. Oppilas saa valmiuksia
ja taitoa myös sähköisen median hallintaan.
Lisätietoja antaa osaston rehtori
Sixten Sandström 044 7809 532.
Toimistoasioita hoitaa palvelusihteeri
Nina Finne 040 8065 167.
Sähköposti etunimi.sukunimi@kokkola.fi

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

Me kuvataidekoululla.

REETTA BREILIN

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU
Kuvataidekoulu antaa lakiin ja asetuksiin perustuvaa laajan oppimäärän mukaista taiteen
perusopetusta. Kuvataidekoulussa oppii luovaa rohkeutta ja saa elämäänsä rikkautta kuvallisesta ilmaisusta sekä taiteen maailmaan
syventymisestä. Oppilaat saavat opinnoissa monipuoliset taidot visuaaliselle ilmaisulle sekä oman ajattelun kehittämiselle. Opinnot antavat vahvan pohjan kuvataiteen aloille,
mutta luovuudesta, rohkeudesta ja itseilmaisusta on hyötyä myös muilla aloilla.

UUSIEN OPPILAITTEN
ILMOITTAUTUMINEN
Hajapaikkoja vanhempien oppilaiden ryhmissä voi tiedustella rehtorilta koko loppulukukauden aikana.
Hakeminen seuraavalle lukuvuodelle 202223 kuvataidekoulun laajan oppimäärän mukaiseen opetukseen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella 1.-29.4.2022. Hakea voivat 2014,
2015 ja 2016 syntyneet lapset.
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KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

HENKILÖSTÖ
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kokkola.fi
Koskinen Kukka-Maaria, vs. osaston rehtori 31.1. saakka 044 7809 526
Isosaari Aija, osaston rehtori 1.2. alkaen
044 7809 526
Breilin Reetta, vs. kuvataideopettaja 31.1.
saakka 040 8065 327
Koskinen Kukka-Maaria, kuvataideopettaja 1.2. alkaen 040 8065 327

Pokela Heidi, kuvataideopettaja
044 7809 523, heidi.e.pokela@kokkola.fi
Finne Nina, palvelusihteeri, 040 8065 167
Klapuri Juho, iltavahtimestari
040 8065384

ULLA NIKULA

KUVATAIDEKOULUN TOIMISTO
Kansakoulukatu 6B, 67100 Kokkola
Sähköposti ktk-bks@kokkola.fi
Palvelusihteeri Nina Finne
040 8065 167
Lukuvuoden aikana toimisto on avoinna
• ma - ke klo 9.00-15.00
• to klo 14-20
• pe klo 9.00-12.00
Kotisivut osoitteessa
www.kokkola.fi/kso-kni
Kuvataidekoulu on Facebookissa ja Instagramissa

Kuvataidekoulun henkilöstö yhteiskuvassa.
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KOKKOLA ART SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH

KOKKOLA ART SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
Kokkola Art School for Children and Youth was
founded in 1982. The teaching languages are
Finnish and Swedish. The school follows the
curriculum for the comprehensive studies in
visual arts. The education is basic education in
visual arts based on Finnish laws and decrees.
The students will receive a certificate for
completed core studies as well as completed
advanced studies. At the end of their studies
students can submit a final assignment which
will be graded.
The deadline for applying to the art school
is in April. Children can apply at the age of 7 or
8. The students are annually drawn by lot for
the preparatory studies (at the age of 6 years).
When admitted to the actual studies, the

students may stay enrolled until the age of 20.
The tuition fee for preparatory studies is
100 € and for the actual studies 120€ for 2
hours per week and 180€ for 3 hours per week.
Guardians can apply for exemption from
tuition fees on economic grounds.
The aim is that the students will have a
strong foundation for visual arts as well as
many other fields of education. The most
important thing is, however, that they will
get bold creativity, the richness of visual
expression and reception of art in their lives.
Further information:
Director Kukka-Maaria Koskinen 044
7809526

SAGA FABRITIUS

AVOIN KUVATAIDEKURSSI
38982 PERHEVÄRIKYLPY
Kuvataidekoulu/luokkatila,
Kansakoulukatu 6 b
Ke 10.30-11.15, 2.2. - 9.3.2022
Muotoilija AMK Marika TyynismaaJoukosalmi, 5 t, Kurssimaksu 27,00 €
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 10 € /
osallistuva lapsi maksetaan opettajalle.
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ELÄMÄNTAPA JA -HALLINTA

KEVÄÄN 2022
UUDET KURSSIT

ELÄMÄNTAPA JA -HALLINTA
80003 MUSTAVALKOISTA - VASTAKKAIN
Taidetalo Renlund, luokka 1,
Pormestarinkatu 32
Ke 17.30–19.00, 26.1.–23.2.2022
Toimittaja Kirsi Virtanen 10 t
Kurssimaksu 21,00 €
Nykymaailma on polarisoitunut. Ihmisillä on
tapana asettua vastakkaisille puolille huutelemaan toisilleen. Tällä kurssilla sukelletaan polarisaation saloihin. Asetamme asiat vastakkain
ja katsotaan, mitä tapahtuu. Puolen valitseminen on sekä helppoa että vaikeaa. Jokaisen tapaamisen alkuun pidetään alustus, jonka aikana tuodaan esille yksi asia – vastakkaisilta
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puolilta. AIHEET: Sananvapaus ja vihapuhe –
rajoituksia/ei rajoituksia. Eläinkokeet – hyvä/
huono. Superrikkaat ja köyhyys. Maailman
köyhyys voitasi lopettaa heti. Miksi emme tee
niin? Ryhmä valitsee myös kaksi muuta vastakkainasettelun teemaa pohdinnan aiheiksi.

10700 RAKKAUS JA USKONTO
Taidetalo Renlund, luokka 1,
Pormestarinkatu 32
Ke 15.00–16.30, 26.1.–23.2.2022
Toimittaja Kirsi Virtanen 10 t Kurssimaksu 21,00 €

Kaikissa suurissa uskonnoissa rakkaus on suurin. Näissä tapaamisissa tarkastellaan rakkautta viiden suurimman uskonnon kautta. Miten
rakkaus ilmenee ja miten sitä toteutetaan?

ELINA VIIRRE JA HENNA KIRVESMÄKI

LÄHIYMPÄRISTÖ JA SUKUTUTKIMUS

LÄHIYMPÄRISTÖ
JA SUKUTUTKIMUS
99200 ALUEEMME LINNUSTO
/ opintosetelikurssi
Lohtajan koulu, Lohtaja, Alaviirteentie 12
Ti 19.00–20.00, 22.2.–31.5.2022
Tuomo Puutio 50 t Kurssimaksu 61,00 € -50%
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.

20248 LÄHIYMPÄRISTÖ TUTUKSI
RETKEILLEN
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
21.4.–7.5.2022
Teoriaosuus To 21.4.2022, klo18–19.30,
Opistotalo
Retket sunnuntaisin 24.4., 22.5 ja 29.5,
klo 11.00–15.00
Retki lauantaina 7.5 klo 11.00-14.00
Luonto-ohjaaja -opiskelijat Elina Viirre ja
Henna Kirvesmäki 22 t Kurssimaksu 42,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2022
Kurssi tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua
lähiympäristömme retkeilyreitteihin opastetusti. Retket on suunniteltu monipuolisesti erityyppisiin maastoihin ja retkeilyn lomassa saat

tietoa luontoympäristöstä, pidetään evästaukoja ja keitetään nokipannukahvit (pieni materiaalimaksu sovitaan oppaiden kanssa). Retkien pituus vaihtelee 5 km - 10 km:iin ja ne
on suunniteltu helppokulkuisiin ja keskivaativiin maastoihin, kesto noin 3-4 tuntia / retki. Kurssi alkaa teoriaosuudella 21.4 klo 18.00
-19.30, jolloin tutustutaan tuleviin retkikohteisiin ja käydään läpi mm. varusteita ja vaatetusta. Suunnitellut retkikohteet mm. Öja / Larsmo
ja Laajalahti. Kukin järjestää itse kuljetuksen
sovitun retkikohteen lähtöpaikalle. Säävaraus
- ilmoitamme tekstiviestillä mikäli retki siirtyy
sääolosuhteiden vuoksi.

95002 SUKUTUTKIMUKSEN
MONET LÄHTEET
Opistotalo, Jan-lk, Vaasantie 7
To 18.00–21.00, 20.1.–31.3.2022
Raija Koski 20 t Kurssimaksu 44,00 €
Haluaisitko jatkaa sukututkimustasi kirkonkirjojen jälkeen 1600-luvulle tai jopa 1500-luvulle saakka tai perehtyä sukusi henkilöiden vaiheisiin tuomiokirjojen tai vaikkapa digitoitujen
vanhojen sanomalehtien avulla? Onko suvussasi sotilaita tai lähdetty ehkä siirtolaiseksi?
Oliko esivanhempasi kenties avioton lapsi tai
onko hän kasvanut huutolaislapsena? Mihin
mielenkiintosi sitten suuntautuukin, tällä kurssilla sinulla on mahdollisuus oppia löytämään
mielenkiintoista tietoa sukusi henkilöiden vaiheista eri elämäntilanteissa ja eri aikakausina.
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RUOKA, LEIVONTA
JA MAKEISET
60204 HAPANJUURILEIVÄN LEIVONTA
Opistotalo, Hertta-Maija-lk, Vaasantie 7
Pe 18.00–19.00, La 14.00–16.00
28.–29.1.2022
KM Marja Wargh 4 t Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 20.1.2022
Kurssin sisältö sama kuin alla olevassa.
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60205 HAPANJUURILEIVÄN LEIVONTA
Opistotalo, Hertta-Maija-lk, Vaasantie 7
Pe 18.00–19.00, La 14.00–16.00
1.–2.4.2022
KM Marja Wargh 4 t Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 24.3.2022
Tule minikurssille oppimaan hapanjuurileivän
tekoa, opettajana hapanjuurileivontaa harrastava luokanope Marja Wargh. Saat ensimmäisenä kurssipäivänä juuren, jonka ruokimme
kurssi-illan aikana opettajan ohjeiden mukaan.
Juuri maksetaan opettajalle, varaathan tasara-

RUOKA, LEIVONTA JA MAKEISET

han 3 €. Seuraavana päivänä teet toisen ruokinnan ja taikinan kotona ohjeiden mukaan,
kurssilla jatkamme taikinan työstämistä. Kolmantena päivänä paistat leivän kotona ohjeiden mukaan. Kotona tarvitset mm. digitaalivaakaa, skraboja ja pellavavaisia / puuvillaisia
pyyhkeitä. Viiltelyyn voi käyttää terävää veistä
tai partaveitsen teriä.

60207 LEIVO SITRUKSILLA,
GLUTEENITON KURSSI
Kiviniityn koulu/kotitalousluokka, Kuusitie 3
Ke 18.00–21.00, 23.2.2022
Gastronomi Fanny Nykvist 4 t
Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 16.2.2022
Sitruunan sesonki on nyt! Leivomme ja valmistamme jälkiruokia sitruksilla. Kun olet käynyt
kurssin, olet saanut uusia makuelämyksiä sitruksista, oppinut valmistaan ja leipomaan sitruksella sekä saanut uusia reseptejä! Kurssilla
käymme läpi reseptejä, leivomme ja valmistamme jälkiruokia. Lopuksi maistelemme yhdessä. Kaikki auttaa siivouksessa ja tiskaamisessa. Raaka-aineen hinta tulee kurssimaksun
lisäksi, hinta ilmoitetaan ennen kurssia.

60206 MAKUMATKALLA
Kiviniityn koulu/kotitalousluokka, Kuusitie 3
Pe 17.15–21.00, 4.2.–25.3.2022
Corinne Richard 35 t Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 27.1.2022
Tervetuloa ruokamatkalle! Valmistamme ja
nautimme ruoan rennossa hengessä keskustellen.Tarjolla tulee olemaan makuja eri puolilta maailmaa. 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.

60201 VUOSI KÄYNTIIN KASVISRUOALLA
Kiviniityn koulu/kotitalousluokka, Kuusitie 3
Ke 17.30–21.00, 20.1.2022
Gastronomi Fanny Nykvist 5 t
Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 14.1.2022
Aloita vuosi kasvisruoalla. Opi valmistamaan
herkullisia, terveellisiä ja vihreitä ruokia joka
viikonpäivälle. Saat ideoita jotka helpottavat
ruokasuunnittelussa: kuinka säästät aikaa ja
miten valmistat energiaa arkeen antavaa kasvisruokaa. Kun olet käynyt kurssin, sinulla on
uutta inspiraatiota ”vihreeseen keittiöön”, Saat
mukaan uusia, helppoja sekä arkea helpottavia reseptejä. Tervetuloa kurssille joko uutena
kasvisruokaan innostuneena tai vanhana taiturina. Kurssilla käymme läpi reseptit, miten
suunnitella monipuolista kasvisruokaa arkeen
ja valmistamme kasvisruokaa sekä syömme
yhdessä. Kaikki auttaa siivouksessa ja tiskaamisessa. Raaka-aineen hinta tulee kurssimaksun
lisäksi, hinta ilmoitetaan ennen kurssia (n. 10 €)

.
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60202 KASVISRUOKAA VIIKONLOPUKSI
Kiviniityn koulu/kotitalousluokka, Kuusitie 3
To 17.30–21.00, 24.2.2022
Gastronomi Fanny Nykvist 5 t
Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 16.2.2022
Teemme yhdessä kasvisruokaa sesongin kasviksista. Kurssilla käymme läpi raaka-aineet ja
reseptit. Valmistamme erilaisia alkupaloja, pääruoan sekä makean herkullisen jälkiruoan. Kun
olet käynyt kurssin sinulla on uutta intoa sekä
ideoita kasvispainotteiseen ruoanlaittoon.
Kurssilla käymme läpi reseptit, valmistamme
kolmen ruokalajin illallisen sekä syömme yhdessä. Kaikki osallistuvat myös siivoukseen ja
tiskaamiseen. Tervetuloa kurssille joko uutena
kasvisruokaan innostuneena tai vanhana taiturina. Raaka-aineiden hinta tulee kurssimaksun
lisäksi, hinta ilmoitetaan ennen kurssia (n. 10 €)

60203 BOOSTAA KEHOASI YRTEILLÄ
Opistotalo, Helmi-lk, Vaasantie 7
Ti 17.30–20.30, 26.4.–10.5.2022
Annika Rahkonen 12 t Kurssimaksu 25,00 €
Tutustutaan terveyttä tukeviin yrtteihin ja niiden käyttöön. Yrteillä voidaan muunmuassa tukea kehon immuunijärjestystä, ne myös
puhdistavat ja rentouttavat kehoa.

60208 GLUTEENITON PASTA
Kiviniityn koulu/kotitalousluokka, Kuusitie 3
Ke 17.00–21.00, 9.3.2022
Gastronomi Fanny Nykvist 5 t
Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 2.3.2022
Tule kurssille ja opi valmistamaan gluteenitonta pastaa. Kurssilla käymme läpi reseptit ja valmistamme ravioli- sekä tagliatellepastaa. Syömme lopuksi yhdessä. Kaikki auttaa
siivouksessa ja tiskaamisessa. Kun olet käynyt
kurssin tiedät miten gluteenitonta pastaa tehdään, olet oppinut uutta ja saanut mukaan re20 • OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2022

septit jotta voit valmistaa sitä myös kotona.
Raaka-ainemaksu maksetaan kurssilla opettajalle, hinta ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

60209 PÄÄSIÄISPRALIINIT
Kiviniityn koulu/kotitalousluokka, Kuusitie 3
Ke 18.00–20.00, To 18.00–20.00
13.–14.4.2022
Gastronomi Fanny Nykvist 5 t
Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 7.4.2022
Tule tekemään praliineja pääsiäiseksi! Kurssilla
opit enemmän siitä mitä suklaa on, saat maalata omat praliinit, temperoida suklaata ja valmistaa mieluisan täytteen praliineihin. Raaka-ainemaksu maksetaan kurssilla opettajalle,
hinta ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

60504 CHILELÄINEN ILTA
Donnerskan koulu, Terveystie 1
To 18.00–21.00, 31.3.2022
Soledad Björkqvist 4 t Kurssimaksu 15,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 28.3.2022
Tule valmistamaan Soledadin ja Josén kanssa chileläistä ruokaa. Keskustelemme Chilen
kulttuurista ja kuuntelemme chileläistä kansanmusiikkia. Raaka-ainemaksu n. 5 € peritään
erikseen kurssilla. Opetuskielinä suomi ja ruotsi.

PUUTARHA

PUUTARHA
70020 YRTTIEN VILJELY
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
La 10.00–12.15, 12.3.2022
Puutarhuri Marko Ahola 3 t
Kurssimaksu 23,00 €
Yrttien kasvattaminen kotioloissako vaikeaa?
No ei todellakaan! Yrttikurssilla saat helpot niksit, joiden avulla voit itse kasvattaa omat yrttisi. Käymme läpi mm. eri lajikkeet, hoito-ohjeet, kylvön, koulinnan, istutuksen jne. Mukaan
muistiinpanovälineet ja valpas mieli.

70021 HELPPOA KOMPOSTOINTIA
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
La 14.00–17.00, 12.3.2022
Puutarhuri Marko Ahola 3 t
Kurssimaksu 23,00 €
Tule ja opettele palauttamaan energia puutarhaasi kompostorin avulla! Käymme läpi seuraavat aiheet; Kompostoinnin niksit ja yleisimmät virheet, mitä kompostoriin voi laittaa ja
mitä ei, kompostointi talvella, Itse tehty kompostori, erilaiset kompostorit.

70022 KASVIMAAN HOITO
KOTIPUUTARHURILLE
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
Su 10.00–13.00, 13.3.2022
Puutarhuri Marko Ahola 4 t
Kurssimaksu 23,00 €

Tule ja ammenna tietoa kasvimaan perustamiseen ja sen hoitoon. Käymme läpi seuraavat aiheet: kasvimaan suunnittelu, miten perustan
hyvän kasvimaan, lannoitus, kalkitus, yleisimmät virheet hoidoissa, siemenet, jne.

70023 HELPOT KESÄKUKAT PIHALLESI
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
Su 14.00–16.15, 13.3.2022
Puutarhuri Marko Ahola 3 t
Kurssimaksu 21,00 €
Tule kuuntelemaan ja saamaan vinkkejä kesäkukkien hoitoon. Luennolla käydään läpi mm.
millaista multaa, ruukut, istutus, oikea istutussyvyys, lannoitus, kastelu, hoitotyöt, taimet ,oikea kasvupaikka, kotikonstit, lajikkeet, jne.

70024 LAVALAATIKKOVILJELY
KOTIPUUTARHASSA
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
Ti 17.30–20.00, 10.5.2022
Puutarhuri Marko Ahola 3 t
Kurssimaksu 25,00 €
Puutarhakurssilla käymme läpi mm. laatikkoviljelmän perustaminen, sopivat kasvit, lannoitus, kasvinsuojelun, kastelu, jne. Käytännöllinen kurssi, jossa kasataan kasvulavalaatikko,
lisätään puutarhamulta ja kylvetään eri kasvien siemenet. Jos kurssille ilmoittautuvalla on
sopiva paikka tarjota, voimme kokoontua siellä. Ota mukaan muistiinpanovälineet, valpas
mieli ja pukeudu sään mukaan.
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KAUNEUDENHOITO
99204 PÄIVITÄ ARKIMEIKKISI
Opistotalo, Maija-lk, Vaasantie 7
Ti 17.00–20.00, 8.–22.3.2022
Meikkaaja Riikka Saari 12 t Kurssim. 25,00 €
Tämä kurssi on suunnattu kaikille, jotka kaipaavat apua oman arkimeikin päivittämiseen. Kurssilla harjoitellaan tekemään omaan tyyliin sopiva arkimeikki ammattilaisen johdolla. Jokainen
kurssilainen saa halutessaan henkilökohtaista
ohjausta oman meikin tekemiseen ja itselle sopivien tuotteiden valitsemiseen. Voit tulla kurssille,
vaikka vasta aloittelisit meikkaamista. Varaa mukaan jalallinen meikkipeili, sekä omat meikit ja siveltimet.

99206 JUHLAMEIKKAUS
Opistotalo, Hertta-Maija-lk, Vaasantie 7
To 17.00–20.00, 10.–24.3.2022
Meikkaaja Riikka Saari 12 t Kurssim. 25,00 €
Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille, joilla on jo aiempaa kokemusta meikkaamisesta. Tällä kurssilla harjoitellaan tekemään omaan tyyliin sopiva
22 • OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2022

keväinen / kesäinen juhlameikki. Kurssilla tutustutaan juhlameikkiin sopiviin sävyihin ja harjoitellaan tekemään kaksi erilaista juhlaan sopivaa
meikkiä, joihin kuuluu myös ripsitupsut. Jokainen kurssilainen saa halutessaan henkilökohtaista ohjausta oman meikin tekemiseen ja itselle sopivien tuotteiden valitsemiseen. Varaa mukaan
jalallinen meikkipeili, omat meikit, ripsitupsut, siveltimet ja muistiinpanovälineet.

99207 LÖYDÄ TYYLISI
Opistotalo, Maija-lk, Vaasantie 7
Ti 17.00–19.15, 29.3.–26.4.2022
Stylisti Riikka Saari 12 t Kurssim. 25,00 €
Tyylikurssilla harjoitellaan ammattistylistin avulla tunnistamaan omia ulkoisia vahvuuksia, ja tuomaan niitä esille pukeutumisen avulla. Kurssilla
käydään läpi erilaisia vartalonmuotoja ja mittasuhteita, sekä niille sopivia pukeutumisvinkkejä. Kurssilla tehdään tyylianalyysi ja luodaan oma
tyylikartta, johon jokainen kerää itselleen sopivia
ideoita oman tyylin löytämiseen/päivittämiseen.
Jokainen osallistuja saa halutessaan myös henkilökohtaista ohjausta oman tyylin löytämiseen/
päivittämiseen. Huom! Ei kokoontumista 12.4.

KIELET

KIELET

Englanti

Suomi

05035 MORNING CLUB

05001 SUOMEN ALKEET - FINNISH ELEMENTARY COURSE / opintosetelikurssi
Opistotalo, Katri-lk, Vaasantie 7
To 17.30–19.00, 20.1.–7.4.2022
Ulrika Kankkonen 22 t Kurssimaksu 42,00 €
-50%
Suomen kielen alkeiskurssi. Finnish Elementary Course. Monistemateriaali. Taitotaso A1.

Ruotsi
05012 RUOTSIN KERTAUSKURSSI
Opistotalo, Katri-lk, Vaasantie 7
To 19.10–20.40, 20.1.–31.3.2022
Ulrika Kankkonen 20 t Kurssimaksu 34,00 €
Onko ruotsi unohtunut? Kertaa ruotsin keskeisiä rakenteita ja sanastoa helppoa suullista harjoittelua unohtamatta. Monistemateriaali. Taitotaso A1.

Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
Ke 10.00–11.30, 19.1.–30.3.2022
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 17.00–18.30, 18.1.–29.3.2022
Penelope Colston 20 t Kurssimaksu 34,00 €
Suullisen kielitaidon aktivointia erityisesti aloitOPINTO-OHJELMA KEVÄT 2022 • 23
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televille pelien ja paritehtävien avulla. Tavoitteena puhesujuvuuden lisääminen. Noin puolet ajasta harjoittelemme rakenteita, puolet
keskustelua. Monistemateriaali. Taitotaso A2B1.
Aktivering av muntlig färdighet speciellt för
nybörjare, roligt med hjälp av spel och parvisa övningar. Målsättning att förbättra talberedskapen i engelska. Kopieringsmaterial.

05037 BUSINESS ENGLISH
Länsipuiston koulu, luokkatila, Torikatu 41 A
Ma 17.30–19.00, 17.1.–28.3.2022
Penelope Colston 20 t Kurssimaksu 34,00 €
Asiakaspalveluenglantia eri tilanteisiin, esim
myynti, palvelut, ravintolat. Ongelmien selvittäminen englanniksi keskustellen ja esim. sähköpostilla. Monistemateriaali. Taitotaso A2-B1.

05038 STEPPING STONES 1 - ENGLANTIA
AIKUISILLE / opintosetelikurssi
Opistotalo, Matti-lk, Vaasantie 7
To 9.30–12.00, 20.1.–31.3.2022
FM Risto Koskinen 30 t Kurssimaksu 42,00 € -50
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.

05039 ENGLANTI ALKEET - EVERYDAY
ENGLISH 1
Opistotalo, Matti-lk, Vaasantie 7
Ke 17.30–19.00, 19.1.–30.3.2022
FM Risto Koskinen 20 t Kurssimaksu 34,00 €
Englannin alkeiskurssi. Sopii hieman alkeita
osaavalle ja kaikille kertausta tarvitseville. Oppikirja: Everyday English 1. Finn Lectura Taitotaso A1.
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Espanja
05070 ESPANJA 1 PÄIVÄRYHMÄ
Opistotalo, Katri-lk, Vaasantie 7
Ke 11.30–13.45, 19.1.–23.3.2022
Soledad Björkqvist 27 t Kurssimaksu 42,00 €
Kurssi vasta-alkajille tai vähän espanjaa osaaville sekä aiemmin hankittujen perustietojen
kertaamiseen. Espanjaa keskeisimmissä matkailutilanteissa matkailijan näkökulmasta. Oppikirja: Fantastico 1, kappale 1. Taitotaso A1.

Kreikka
05095 KREIKAN KIELEN ALKEET 2
Opistotalo, Katri-lk, Vaasantie 7
Pe 17.30–19.00, La 11.45–13.15
18.2.–30.4.2022
Dimitris Mizaras 16 t Kurssimaksu 34,00 €
Kurssilla harjoitellaan kreikan kielen alkeita.
Kurssi on jatkoa syksyllä alkaneelle ryhmälle.
Tapaamisia pidetään 4 kertaa keväällä Pe ja La.
Ensimmäinen kerta helmikuussa, Muut ajankohdat sovitaan ensimmäisen tapaamiskerran
jälkeen. Kurssilla on myös etäopetusmahdollisuus josta voi sopia opettajan kanssa. Oppimateriaalista ja kurssin tarkemmasta sisällöstä sovitaan kurssilla. Taitotaso A1.

05096 KREIKAN KIELEN JATKOKURSSI 2
Opistotalo, Katri-lk, Vaasantie 7
Pe 19.15–20.45, La 10.00–11.30
18.2.–30.4.2022
Dimitris Mizaras 16 t Kurssimaksu 34,00 €
Kurssilla kehitetään jo aiemmin kreikkaa opiskelleiden taitoja. Kurssia pidetään 4:nä perjantaina ja lauantaina kevään aikana, syksyllä
aloittaneelle ryhmälle Kurssi alkaa helmikuun
aikana . Kurssilla on myös etäopiskelumahdollisuus josta sovitaan opettajan kanssa. Taitotaso A2-B1.

ILKKA PIISPANEN

DIGI- JA VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY

DIGI- JA VALOKUVAUS,
KUVANKÄSITTELY
11109 KUVANKÄSITTELYÄ
PHOTOSHOPILLA
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ti 17.00–20.00, 18.1.–15.2.2022
Medianomi AMK Joni Virtanen 20 t
Kurssimaksu 44,00 €
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. Kurssilla käydään läpi myös
digitaalisen piirtämisen ja maalaamisen tekniikoita. ti 18.1. 17-20 ti 25.1. 17-20 ti 1.2. 17-20 ti
8.2. 17-20 ti 15.2. 17-20

11110 VALOKUVAUKSEN PERUSTEET
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Ti 17.00–20.00, La 10.00–14.30
22.3.–12.4.2022

Medianomi AMK Joni Virtanen 22 t
Kurssimaksu 44,00 €
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 CC-Photoshop ohjelmalla. Kurssille
voi osallistua myös pelkän älypuhelimen kanssa. Rohkeasti mukaan ja yhdessä oppimaan! ti
22.3. 17-20 ti 29.3. 17-20 ti 5.4. 17-20 la 9.4. 1014.30 ti 12.4. 17-20

11111 LUONTOKUVAUKSEN PERUSTEET /
opintosetelikurssi
Opistotalo, Jan-lk, Vaasantie 7
Ti 17.00–20.00, La 8.00–15.00
19.4.–21.5.2022
Medianomi AMK Joni Virtanen 55 t
Kurssimaksu 71,00 € -50%
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. Aloita hieno harrastus ja tallenna keväisen luonnon kauneus
kuviksi! Opettajana valokuvataiteilija, Medianomi Joni Virtanen. Ajankohdat pääsääntöisesti tiistaisin ja lauantaisin: ti 19.4. 17-20 la
23.4. 8-15 ti 26.4. 17-20 ti 3.5. 17-20 la 7.5. 8-15
ti 10.5. 17-20 la 14.5. 8-15 ti 17.5. 17-20 la 21.5.
8-15 Lauantait maastossa, muulloin luokkaopetusta.
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10224 iPHONEN ja iPADIN KÄYTTÖ
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
La 13.30–17.00, 12.2.2022
Juha Kuurajärvi 4 t Kurssimaksu 20,00 €
Kurssilla käydään läpi osallistujien kysymyksiä
näiden käytöstä ja annetaan vinkkejä tehokkaampaan laitteiden käyttöön. Kurssiaika sisältää puolen tunnin jaloittelutauon.

10226 SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUIDEN KÄYTTÖ / opintosetelikurssi

TIETOTEKNIIKKA
IT-lyhytkurssit ovat teemallisia yhden kerran
kokonaisuuksia. Ota mukaan omat laitteesi ja
kysymyksesi.

10222 SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ
/ opintosetelikurssi
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Pe 12.30–16.00, 11.2.2022
Juha Kuurajärvi 4 t Kurssimaksu 20,00 € -50%
Kurssilla luodaan sähköpostitili, opetellaan
postin lähettämistä ja vastaanottoa, liitetiedostojen liittämistä, sähköpostin kansioiden
luomista ja käyttämistä sekä osoitekirjan käyttämistä. Jos sinulla on jo sähköpostitili, varmista ennen kurssille tuloa, että muistat sähköpostiosoitteesi ja salasanan. Kurssiaika sisältää
30 minuutin jaloittelutauon.

Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
Pe 12.30–16.00, 18.2.2022
Juha Kuurajärvi 4 t Kurssimaksu 20,00 € -50%
Kurssilla keskustellaan esim. pankkipalveluiden, terveydenhuoltopalveluiden (kanta.fi ja
omaolo.fi), verotuksen (vero.fi) ja Kelan kelan
sähköisistä palveluiden käytöstä. Nämä kaikki palvelut vaativat sähköistä vahvaa tunnistautumista. Tule keskustelemaan ja kysymään!
Kurssiaika sisältää 30 min jaloittelutauon.

10228 FACEBOOKIN, INSTAGRAMIN,
WHATSAPPIN ja SINGNALIN KÄYTTÖ
Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
La 9.00–12.30, 19.2.2022
Juha Kuurajärvi 4 t Kurssimaksu 20,00 €
Kurssilla käydään läpi näiden käyttöönottoa,
peruskäyttöä ja yksityisasetuksia. Tule keskustelemaan ja kysymään! Kurssiaika sisältää 30
min jaloittelutauon.

10229 TIETOTURVA
10223 TABLETIN TAI ÄLYPUHELIMEN
KÄYTTÖ (Anroid)
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
La 9.00–12.30, 12.2.2022
Juha Kuurajärvi 4 t Kurssimaksu 20,00 €
Kurssilla käydään läpi osallistujien kysymyksiä
näiden käytöstä ja annetaan vinkkejä tehokkaampaan laitteiden käyttöön. Kurssiaika sisältää puolen tunnin jaloittelutauon.
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Opistotalo, Evald-lk, Vaasantie 7
La 13.30–17.00, 19.2.2022
Juha Kuurajärvi 4 t Kurssimaksu 20,00 €
Kurssilla käydään läpi käyttöjärjestelmien ja
sovellusten päivityksien, virustorjunnan, käyttäjätunnuksien ja henkilötietojen tietoturva-asioita. Tule keskustelemaan ja kysymään!
Kurssin aikaan sisältyy 30 min jaloittelutauko.

MUSIIKKI

MUSIIKKI

nit mahdollisia. Paikkoja on rajoitetusti, joten
ilmoittaudu pian!

15201 PIANONSOITTO
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
27.6.–1.7.2022
Ilona Haverinen 22 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 tuplatun-

15231 VIULUNSOITTO
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
27.6.–1.7.2022
Sanna-Maija Erkkilä 15 t
Kurssimaksu 44,00 €
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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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
27.6.–1.7.2022
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.

kohtainen opetussuunnitelma. Kurssilla voit
opiskella laulun perustekniikkaa ja tutustua
klassisen musiikin ohjelmistoon. Opetus on yksityisopetusta 30 min/päivä. Tuntiajat sovitaan
erikseen opettajan kanssa.

15260 PERHEJAMIT
Kälviän nuorisotila, Marttilankatu 3
Ti 10.30–11.15, 18.1.–12.4.2022
Miia Marika Kaunisto 12 t Kurssimaksu 25,00 €
Viime vuonna hankkeena alkanut Sävelsaaren
Perhejamit saa jatkoa opiston kurssin muodossa. Kurssi on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Perhejameissa lapset ja aikuiset pääsevät laulamaan ja
soittamaan, eli jammailemaan, yhdessä. Saatammepa välillä innostua liikkumaankin musiikin vietävänä! Suorituspaineita ei tarvitse ottaa, kokeiluhaluinen asenne riittää mainiosti.
Kurssin ohjaajana toimii yhteisömuusikko Miia
Kaunisto. Tervetuloa mukaan!

L-E FORSBERG

15232 UKULELEKURSSI
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
27.6.–1.7.2022
Sanna-Maija Erkkilä 7 t
Kurssimaksu 20,00 €
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.

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
27.6.–1.7.2022
Annami Hylkilä 20 t Kurssimaksu 60,00 €
Kurssi soveltuu kaikentasoisille laulajille, vasta-alkajasta ammattiopiskelijaan. Jokaiselle opiskelijalle tehdään viikon ajaksi henkilö28 • OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2022
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20212 LIIKUTAAN ULKONA - KUNTOPIIRITYYPPINEN TREENI

Kuntoliikunta

Länsipuiston esiintymislavan edusta
To 17.00–17.45, 3.2.–28.4.2022
Liikuntaneuvoja (AT) ja kahvakuulaohjaaja
Arja Sikkilä 12 t Kurssimaksu 25,00 €
Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeet ja lyhyet
loppuvenyttelyt Tarvitset mukaan oman kahvakuulan tai muun lisäpainon, ulkoliikuntaan
sopiva vaatetus ja kahvakuulaharjoituksiin sopivat käsineet, vesipullo Säävaraus, tarvittaessa tunti voidaan toteuttaa etänä.

20209 FasciaMethod®
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ma 17.00–18.00, 24.1.–11.4.2022
FasciaMethod®-ohjaaja Arja Sikkilä 15 t
Kurssimaksu 25,00 €
FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä kehonhuoltomenetelmä, jossa
yhdistyvät myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille, liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely
pallolla. Näkökulma on kuntouttava sisältäen
harjoitteita yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin. FasciaMe soveltuu kaikille, jotka haluavat
parantaa suorituskykyään tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. Varaa mukaan jumppamatto, vesipullo, tennis- tai faskiapallo

20210 LIIKUTAAN ULKONA
- KEPPIJUMPPA
Länsipuiston esiintymislavan edusta
Ke 16.30–17.15, 2.2.–27.4.2022
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 12 t
Kurssimaksu 25,00 €
Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto-, tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita. Ota mukaan
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harjanvarsi/jumppakeppi ja ulkoliikuntaan sopivat varusteet. Säävaraus, tarvittaessa tunti
voidaan toteuttaa etänä.

20211 LIIKUTAAN ULKONA
- KUNTOJUMPPAA KÄVELYSAUVOILLA
TEHOSTAEN
Länsipuiston esiintymislavan edusta
Ke 17.30–18.15, 2.2.–27.4.2022
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 12 t
Kurssimaksu 25,00 €
Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä ja lyhyet
venyttelyt. Omat kävelysauvat mukaan ja ulkoliikuntaan sopivat varusteet. Säävaraus, tarvittaessa tunti voidaan toteuttaa etänä kuntojumppateemalla.

25240 LAVIS®
Urheilutalo, peilisali, Vapaudentie 1
Ke 16.30–17.30, 19.1.–27.4.2022
Eveliina Honkaharju 19 t
Kurssimaksu 34,00 €
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.

Juoksua ja voimistelua vyön kanssa syvänvedenaltaassa. Vesijuoksu sopii melkein kaikille. Se vahvistaa lihaksia eikä rasita niveliä. Vesi
myös rentouttaa lihaksia. Osallistujien pitää
olla uimataitoisia. Uintikeskus Vesiveijari perii
erillisen maksun uintilipusta. Puhumme suomea ja ruotsia. Jos saat varapaikan, niin ilmoitamme, kun paikka vapautuu.

20525 VATTENLÖPNING / VESIJUOKSU /
Opintosetelikurssi
Uintikeskus VesiVeijari, Kaarlelankatu 55
Ke 9.00–10.00, 19.1.–13.4.2022
Niina Seikkula 16 t Kurssimaksu 34,00 €
-50%
Juoksua ja voimistelua vyön kanssa syvänvedenaltaassa. Vesijuoksu sopii melkein kaikille. Se vahvistaa lihaksia eikä rasita niveliä. Vesi
myös rentouttaa lihaksia. Osallistujien pitää
olla uimataitoisia. Uintikeskus Vesiveijari perii
erillisen maksun uintilipusta. Puhumme suomea ja ruotsia. Jos saat varapaikan, niin ilmoitamme kun paikka vapautuu.

Katso myös ruotsipuoli sivut 15-16:

20531 VATTENGYMNASTIK DAMER
20533 VATTENGYMNASTIK DAMER
20535 VATTENGYMNASTIK DAMER
20537 VATTENGYMNASTIK DAMER
20539 VATTENGYMNASTIK DAMER
20541 VATTENGYMNASTIK FÖR
SENIORER, DAMER
20543 VATTENGYMNASTIK FÖR
SENIORER, HERRAR

Vesijuoksu
20523 VATTENLÖPNING / VESIJUOKSU
Uintikeskus VesiVeijari, Kaarlelankatu 55
Ti 11.00–12.00, 18.1.–12.4.2022
Lillemor Wallenius-Storbacka 16 t
Kurssimaksu 34,00 €
30 • OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2022
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Terveysliikunta ja kokonaisvaltainen hyvinvointi
20243 VENYTTELY JA
ÄÄNIMALJARENTOUTUS
Marttilan koulu, Kälviä, Kälviäntie 70
Ke 17.30–18.30, 26.1.–6.4.2022
Liikuntaneuvoja, Hermoratahieroja
Anna Ylikarjula 13 t Kurssimaksu 25,00 €
Venyttely ja äänimaljarentoutus on rauhallinen ja rentouttava kokonaisuus. Tunti aloitaan
venyttelyllä ja lopuksi laskeudutaan pitkään
loppurentoutukseen, jossa saat uppoutua
äänimaljojen sointujen luomaan maailmaan.
Soinnut rauhoittavat, rentouttavat ja hoitavat
olemustasi kokonaisvaltaisesti.

20249 SHIBASHI -viikonloppukurssi
Taidetalo Renlund, tanssisali,
Pormestarinkatu 32
Pe 18.00–19.30, La 10.00–13.00
28.–29.1.2022
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.

20244 HOITAVA HENGITYS HB®
Opistotalo, Helmi-lk, Vaasantie 7
Ke 18.00–20.00, 9.–30.3.2022
Hoitava hengitys -ohjaaja Susanna Paasila
11 t Kurssimaksu 21,00 €

20245 HOITAVA HENGITYS HB®
Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7
La 10.00–14.00, 26.3.–2.4.2022
Hoitava hengitys -ohjaaja Susanna Paasila
9 t Kurssimaksu 21,00 €
Yksinkertaistettuna Hoitava Hengitys HB®
-menetelmän tavoitteena on normalisoida häiriintynyt hengitys. Hengityksen normalisoitumisen vaiheisiin kuuluvat muun muassa siirtyminen suuhengityksestä nenähengitykseen ja
pinnallisen hengityksen syventäminen. Hengityksen korjaamisen ansiosta elimistö saa paremmin happea ja samalla kohonnut hiilidioksiditaso rentouttaa sileitä lihaksia. Sileiden
lihasten rentoutuminen tarkoittaa mm. verisuonten laajenemista sekä ilmateiden avautumista. Hengityksen korjaantuminen vaikuttaa
esim. mieleen, liikuntaan, uneen, astmaan, allergioihin sekä muihin hengitysoireisiin, ahdistukseen ja stressiin. Harjoittelussa tarvittavia
apuvälineitä sisältävä ”hengityspaketti” maksaa 29 euroa ja se maksetaan kurssin ohjaajalle.

20242 HOITAVA HENGITYS HB® / Lohtaja
Kirkonkylän koulu, Lohtaja, Karhintie 3
La 10.00–14.00, 5.–12.2.2022
Hoitava hengitys -ohjaaja Susanna Paasila
9 t Kurssimaksu 21,00 €
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20248 LÄHIYMPÄRISTÖ TUTUKSI
RETKEILLEN
Opistotalo, Hertta-Maija-lk, Vaasantie 7
To 18.00–19.30, Su 11.00–15.00, La 11.00–
14.00 . 21.4.–7.5.2022
Luonto-ohjaaja -opiskelijat Elina Viirre ja
Henna Kirvesmäki
22 t Kurssimaksu 42,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2022
Teoriaosuus To 21.4.2022, klo18–19.30, Opistotalo Retket sunnuntaisin 24.4., 22.5 ja 29.5,
klo 11.00–15.00 Retki lauantaina 7.5 klo11.00–
14.00 Kurssi tarjoaa oivan mahdollisuuden
tutustua lähiympäristömme retkeilyreitteihin opastetusti. Retket on suunniteltu monipuolisesti erityyppisiin maastoihin ja retkei-

lyn lomassa saat tietoa luontoympäristöstä,
pidetään evästaukoja ja keitetään nokipannukahvit (pieni materiaalimaksu sovitaan oppaiden kanssa). Retkien pituus vaihtelee 5 km - 10
km:in ja ne on suunniteltu helppokulkuisiin ja
keskivaativiin maastoihin, kesto noin 3-4 tuntia / retki. Kurssi alkaa teoriaosuudella 21.4 klo
18.00 -19.30, jolloin tutustutaan tuleviin retkikohteisiin ja käydään läpi mm. varusteita ja
vaatetusta. Suunnitellut retkikohteet mm. Öja
/ Larsmo ja Laajalahti. Kukin järjestää itse kuljetuksen sovitun retkikohteen lähtöpaikalle. Säävaraus - ilmoitamme tekstiviestillä mikäli retki
siirtyy sääolosuhteiden vuoksi. Ilmoittautuminen viimeistään 13.4.22

ELINA VIIRRE JA HENNA KIRVESMÄKI
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20251 SENIORIJOOGA, jatkoryhmä /
opintosetelikurssi

20250 SENIORIJOOGA, alkeisryhmä /
opintosetelikurssi

Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Pe 12.00–13.30, 21.1.–8.4.2022
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 22 t
Kurssimaksu 42,00 € -50%
Kurssi on suunnattu iäkkäämmille, joogaa
aiemmin harrastaneille. Jooga antaa hyvät
mahdollisuudet oman terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Harjoitukset ovat rauhallisia, mukavan helppoja ja
monipuolisia. Kurssi sopii hyvin myös työelämässä oleville.

Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ma 15.00–16.30, 17.1.–11.4.2022
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 24 t
Kurssimaksu 42,00 € -50%
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 1
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ma 8.00–9.00, 17.1.–11.4.2022
Joogaopettaja SJL Miia Mattila 15 t
Kurssimaksu 25,00 €
Aamujooga avaa silmät ja herättelee kehon
OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2022 • 33

JOOGA

ja mielen uuteen päivään. Aurinkotervehdykset ja erilaiset avaavat liikesarjat energisoivat
ja tuovat hyvää oloa. Harjoitus päätetään lyhyeen rentoutukseen. Pukeudu mukavan rentoihin vaatteisiin ja ota oma alusta mukaan.
Huom! ei harjoitusta 4.4.

20253 AAMUJOOGA 2
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ma 9.15–10.15, 17.1.–11.4.2022
Joogaopettaja SJL Miia Mattila 15 t
Kurssimaksu 25,00 €
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..Huom! ei
harjoitusta 4.4.

jotakin muuta dynaamista joogaa harjoittaneille. Tunneilla tehdään fyysisesti haasteellisempaa
harjoitusta, jossa liikutaan asennosta toiseen yhdistämällä liike ja hengitys toisiinsa. Tutustutaan
uusiin asanasarjoihin, pysähtyen välillä nautinnollisiin venytyksiin. Joillakin tunneilla voidaan
käyttää musiikkia taustalla. Vaikeat krooniset ranneongelmat voivat hankaloittaa harjoituksen tekemistä. Oma alusta mukaan. HUOM: Vinyasan
alkeiskurssi järjestetään Kälviällä lauantai aamupäivisin, kts. kurssi 20264

20254 JOOGAA ALOITTELEVILLE JA
VÄHÄN JOOGANNEILLE
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
To 17.00–18.30, 20.1.–7.4.2022
Joogaopettaja 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 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.

20255 VINYASAJOOGA, jatkokurssi
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ke 16.45–18.15, 19.1.–13.4.2022
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 24 t
Kurssimaksu 42,00 €
Kurssi on tarkoitettu aiemmin vinyasajoogaa tai
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20256 DYNAAMINEN JOOGA
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
To 18.45–20.15, 20.1.–7.4.2022
Joogaopettaja 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

JOOGA

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.

20257 MIESTEN JOOGA
Ykspihlajan koulu, liikuntasali,
Potinrannantie 15
Pe 16.30–18.00, 21.1.–8.4.2022
Joogaohjaaja SJL Miia Mattila 22 t
Kurssimaksu 42,00 €
Kurssilla tehdään rauhallisia ja monipuolisia
joogaharjoituksia, jotka hoitavat ja vahvistavat
kehoa kokonaisvaltaisesti. Liikkeet tehdään
oman hengityksen tahdissa, ilman kilpailua,
vain omaan harjoitukseen keskittyen. Harjoitukset ovat kaikille sopivia eivätkä vaadi notkeutta. Pukeudu mukaviin, kiristämättömiin
vaatteisiin ja ota oma alusta mukaan.

20259 VOIMAJOOGA 2, alkeisjatko -ryhmä
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ti 16.45–18.15, 18.1.–12.4.2022
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 24 t
Kurssimaksu 42,00 €
Alkeisjatko ryhmä on tarkoitettu niille joille
voimajoogan alkeet on jo tuttuja ja haluavat
jatkaa harjoitusta eteenpäin. Kurssilla jatketaan
hengityksen ja lihaslukkojen opettelua sekä
opitaan uusia asanoita. Harjoitus on kokonaan
ohjattu! Oma liukumaton alusta mukaan.

20260 VOIMAJOOGA 3, jatkoryhmä
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ti 18.30–20.30, 18.1.–12.4.2022
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 32 t
Kurssimaksu 50,00 €

Kurssi on tarkoitettu voimajoogaa tehneille ja
joilla on jo kohtalaisen hyvä tuntuma lihaslukkojen ja oikean hengityksen käytöstä. Jatkoryhmässä opetellaan uusia asanoita ja harjoitellaan oman syvän hengitysrytmin löytämistä.
Kurssin tavoitteena on, että jokainen oppii tekemään omaa harjoitusta, omassa tahdissa,
omista lähtökohdista käsin. Oma alusta mukaan. Huom. pidennetty harjoitusaika!

20264 VINYASAJOOGA / KÄLVIÄ
Kirkonkylän koulu, Kälviä, Koulukuja 3
La 10.30–12.00, 22.1.–9.4.2022
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 22 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

20265 DYNAAMINEN HATHAJOOGA /
KÄLVIÄ
Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3
To 17.30–19.00, 20.1.–7.4.2022
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 22 t
Kurssimaksu 42,00 €
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.
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20266 HATHAJOOGA / KÄLVIÄ
Ruotsalon koulu, Kälviä Ruotsalon kylätie 72
Ma 18.30–20.00, 17.1.–11.4.2022
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.

20267 HATHAJOOGA, jatkoryhmä
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Ke 18.30–20.00, 19.1.–13.4.2022
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 24 t
Kurssimaksu 42,00 €
Kurssi on tarkoitettu niille, joille alkeet ovat jo
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tuttuja. Hathajoogan perustana ovat keskittyneesti ja tietoisesti tehtävät harjoitukset, luonnollinen hengitys ja tietoinen rentoutuminen
sekä hiljaisuuden kokeminen. Kurssilla tutustutaan myös pranayama (hengitys) harjoituksiin. Ota oma alusta mukaan.

20268 YINJOOGA
Ykspihlajan koulu, liikuntasali,
Potinrannantie 15
Ma 19.30–21.00, 17.1.–11.4.2022
Jooganopettaja SJL Miia Mattila 24 t
Kurssimaksu 42,00 €
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.

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI

TANSSI
25234 ITÄMAINEN TANSSI, alkeisjatko
-kurssi
Mäntykankaan koulu, peilisali,
A. Chydeniuksenkatu 72
Ma 18.30–20.00, 17.1.–28.3.2022
Tuuli Koistila 20 t Kurssimaksu 34,00 €
Kurssilla kertaamme perusliikkeet, opimme
niiden variaatioita sekä lisää tanssitekniikkaa.
Opimme yhdistämään liikkumisen perusliikkeisiin ja teemme pieniä sarjoja.Tutustumme
huivin käyttöön tanssivälineenä ja opettelemme helpon koreografian. Kurssi sopii alkeiskurssin käyneelle tai muita tanssilajeja harrastaneelle. Tunti sisältää alkulämmittelyn
hyödyntäen tanssitekniikkaa, itämaisen tanssin harjoittelun ja loppuvenyttelyn.

25240 LAVIS®
Urheilutalo, peilisali, Vapaudentie 1
Ke 16.30–17.30, 19.1.–27.4.2022
Eveliina Honkaharju 19 t
Kurssimaksu 34,00 €
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.
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KUVATAIDE

KUVATAIDE
30001 ANIMAATIO
Lasten- ja nuorten kuvataidekoulu LK 2, Kansakoulukatu 6 b
Pe 16.30–18.45, 28.1.–29.4.2022
Emilia Nurmivaara 36 t Kurssimaksu 60,00 €
Animaatiokurssi on suunnattu kaikenikäisille tarinankertojille. Kurssilla tutustutaan Stop
Motion -animaation monipuolisiin ilmaisumahdollisuuksiin. Voit itse vaikuttaa siihen,
millä materiaalilla lähdet toteuttamaan animaatiota: paperilla, muovailuvahalla, piirtämällä tai erilaisilla esineillä. Etenemme ideoinnin, käsikirjoituksen sekä kuvakäsikirjoituksen
kautta oman animaatioelokuvan tekoon. Animaation voi toteuttaa yksin tai ryhmässä.
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36005 GRAFIIKAN VIIKONLOPPUKURSSI 3
Kuvataidekoulu, Kansakoulukatu 6b
Pe 18.00–21.00, La 10.00–16.00
4.–5.2.2022
Kuvataiteilija Marianne Kaustinen 12 t
Kurssimaksu 25,00 €
Grafiikan vedostustyöpaja, jossa voit esim. tehdä valmiiksi keskeneräisiä painolaattoja aiemmilta kursseilta tai painaa lisää vedoksia. Myös
vasta-alkajat ovat tervetulleita kokeilemaan
kuinka kuva-aihe siirtyy laatalta painoprässin avulla paperille esim. kuivaneulatekniikkaa
käyttäen. Materiaalimaksu 5 €, painopapereista erillinen maksu käytön mukaan.

KUVATAIDE

37015 PIIRTÄMISEN PERUSTEITA KEVÄT /
opintosetelikurssi

36006 GRAFIIKAN VIIKONLOPPUKURSSI 4
Kuvataidekoulu, Kansakoulukatu 6 b
Pe 18.00–21.00, La 10.00–16.00
11.–12.3.2022
Kuvataiteilija Marianne Kaustinen 12 t
Kurssimaksu 25,00 €
Kurssilla työskennellään lähinnä kohopainomenetelmää käyttäen ( pvc -muovi, linoleum)
eli painoväri telataan ja laatalle kaiverretut viivat jäävät valkoisiksi. Aiempaa kokemusta grafiikasta ei tarvitse olla. Materiaalimaksu 5 €,
painopapereista ja -laatoista erillinen maksu.

Kuvataidekoulu/tekstiililuokka,
Kansakoulukatu 6b
To 18.30–20.45, 27.1.–7.4.2022
Kuvataiteilija Tiina Granholm 30 t
Kurssimaksu 42,00 € -50%
Tämä kurssi sopii aiemmin taidetta harrastaneille ja aloittelijoille. Kertaamme piirtämisen perusteita aloittelijoiden kanssa, jos sille
on tarvetta. Harjoittelemme kuvaesimerkein ja
tehtävien avulla aiheen ja ympäristön yhteyttä piirustuksessa. Tutustumme eri tapoihin ymmärtää värien käyttöä ja niiden merkitystä piirtämisessä. Kurssilla opit taitoja, joilla syvennät
piirustusilmaisuasi. Ensimmäiselle kurssikerralle voit ottaa mukaan lyijykynän ja paperia,
myöhemmin myös hiilen ja värikynät. Undervisning på svenska, om önskas.

37016 INTUITIIVINEN LUOVA MAALAUS

KARI LINTULA

Kuvataidekoulu/maalaussali,
Kansakoulukatu 6 B
La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00
2.–3.4.2022, Muotoilija AMK
Marika Tyynismaa-Joukosalmi
14 t Kurssimaksu 25,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 18.3.2022 12.00
Kahden päivän mittainen intensiivinen maalausviikonloppu, jonne kuka vain voi tulla maalaamaan. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta
maalaamisesta, vaan riittää, että saavut paikalle aivan itsenäsi. Ota mukaasi ainoastaan maalauspohja tai useampi. Halutessasi voit ostaa
omat akryylimaalit, tai maksaa materiaalimaksun maaleista 20€ opettajalle. Ota mukaan
omat eväät ja avoin mieli.
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NÄYTTÄMÖTAIDE

NÄYTTÄMÖTAIDE
35200 TEATTERIVIIKONLOPPU NUORILLE
Marttilan koulu, Kälviä, Kälviäntie 70
Pe 17.30–20.30, La 10.00–14.00, Su 10.00–
14.00. 8.–10.4.2022
Minna Högbacka 14 t Kurssimaksu 25,00 €
Tule tutustumaan teatterin saloihin erilaisten
luovien harjoitteiden ja leikkien kautta. Opettelemme improvisaation ja kehollisen viestinnän alkeita sekä hahmon rakennusta. Valmistamme viikonlopun aikana lyhyitä sketsejä.
Tule rohkeasti mukaan tutkimaan teatterin värikästä maailmaa ja pitämään yhdessä hauskaa. Ota mukaan rennot vaatteet, omat eväät
sekä paljon hyvää mieltä. Kurssi on tarkoitettu
10-15 -vuotiaille.
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35202 AIKUISTEN TEATTERIKURSSI
Jokikylätalo, Passojantie 183
Pe 14.00–15.30, 21.1.–8.4.2022
Anni-Veera Aitolehti 20 t Kurssimaksu 34,00 €
Ryhmä kokoontuu Kälviän Jokikylässä perjantaisin klo 14.00-15.30. Siis ihan mahtava startti viikonloppuun! Uusi kurssi aloittaa matalalla
kynnyksellä ja kaikki teatterintekemisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita! Tällä kurssilla ei
tehdä suuria spektaakkeleita, vaan tutustutaan
teatteriin ja uusiin ihmisiin, herätellään omaa
luovuutta, harjoitellaan teatteri-improvisaatiota ja mietitään että miten moka on lahja. Kurssi on avoin kaikille yli 18-vuotiaille (toki jonkinlaista kykyä ryhmätyöskentelyyn olisi hyvä
olla). Ryhmä kokoontuu 10 kertaa ja lopussa
tehdään kurssilaisten toiveita kuunnellen jonkinlainen pieni esitys. Mitään aiempaa kokemusta teatterista ei tarvita, vaan tämä on kevyt
kurssi tulla katsomaan olisiko tässä sinulle uusi
energiaa tuova harrastus.

PAULA PIISPANEN

KÄDENTAIDOT JA MUOTOILU

KÄDENTAIDOT JA MUOTOILU
Keramiikka
40008 KERAMIIKKA, DREIJAUS
Kuvataidekoulu, keramiikkapaja,
Kansakoulukatu 6 b
Pe 18.00–21.00, La 10.00–13.45
28.1.–25.2.2022
Keraamikko Irma Jylhä 26 t
Kurssimaksu 50,00 €

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 lasittamista. Materiaaleina käytetään kivitavarasavea, savivärejä ja lasitteitta. Materiaali- ja polttomaksu 8 euroa
sisältyy kurssin hintaan, savea hankitaan yhOPINTO-OHJELMA KEVÄT 2022 • 41
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teistilauksena. Kurssi kokoontuu: pe 28.1. klo
18.00-21, la 29.1. klo 10-13:45 pe 4.2. klo 18-21,
la 5.2. klo 10-13:45 pe 11.2. klo 18-21 pe 25.2.
klo 18-21

klo 18.00-19:30 - pe 18.3. klo 18-21 ja la 19.3.
klo 10-13:45 - pe 8.4. klo 18-21 ja la 9.4. klo 1013:45 - pe 6.5. klo 18-21 ja la 7.5. klo 9:30-14.

40009 KEVÄTKERAMIIKKA

PUUTYÖT JA ENTISÖINTI
40041 NUORTEN PUUTYÖKURSSI
Isokylän koulu, tekn.työn luokka, Sillanpääntie 2
Ma 15.00–17.00, 24.1.–11.4.2022
Matias Yliniemi 29 t Kurssimaksu 42,00 €
Puutyökurssi peruskoulun 5. – 9. -luokkalaisille. Valmistetaan puutöitä omien suunnitelmien ja taitotason lähtökohdan mukaan. Perehdytään eri puulajeihin sekä niille ominaisiin
työmenetelmiin ja käyttötarkoituksiin. Tutustutaan liitos- ja pintakäsittelytapoihin oman
työn tekemisen yhteydessä. Opiskelijoiden on
itse hankittava materiaalit: puut, liimat, naulat,
ruuvit, maalit ym. Aluksi viimeistellään oppilaiden omat työsuunnitelmat ja laaditaan hankintalista.

KIRSI-MARIA SEPPÄLÄ

Kuvataidekoulu, keramiikkapaja, Kansakoulukatu 6 b
Pe 18.00–21.00, La 9.30–14.00, Ke 18.00–
19.30. 9.3.–7.5.2022
Keraamikko Irma Jylhä 30 t
Kurssimaksu 50,00 €
Tule muovailemaan ruukkuja, lyhtyjä ja veistoshahmoja pihaan, puutarhaan tai parvekkeelle. Opetellaan ja kerrataan keramiikan käsinrakennusmentelmiä, koristelutekniikoita
ja lasittamista. Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille että keramiikkaa aiemmin harrastaneille. Materiaaleina käytetään kivitavarasavea, savivärejä ja lasitteita. Materiaali- ja polttomaksu
8 euroa sisältyy kurssin hintaan. Savea hankitaan yhteistilauksena. Kurssin aikana on mahdollisuus kokeilla yllätyksellisiä raku- ja obvara-polttotekniikoita. Kurssi kokoontuu: - ke 9.3.
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ANTTI KOPAKKALA

KÄDENTAIDOT JA MUOTOILU

40053 VANHOJEN IKKUNOIDEN
KORJAAMINEN

40246 PUUTYÖT JA ENTISÖINTI
/ opintosetelikurssi

Kiviniityn koulu/tekn.työn lk, Kuusitie 3
Pe 17.30–20.30, La 9.00–16.30
28.1.–12.2.2022
Riku Petteri Halmeenpää 18 t
Kurssimaksu 34,00 €
Kurssilla perehdytään perinteisten kitti-ikkunoiden korjausmenetelmiin teoriassa sekä
käytännön harjoitustöiden avulla. Aiheina ovat
mm. ikkunoiden liittyminen rakenteisiin, oikeiden materiaalien käyttö, kittaaminen, lasitus sekä puu- ja rautaosien korjaaminen. Kurssilaiset voivat käyttää myös omia kehyksiään
harjoitteluun. Lauantaina ohjelma sisältää 45
min ruokatauon. Kurssi kokoontuu 28.1.-29.1.
ja 12.2.

Veikko Vionojan koulu, Ullava, Vionojantie 29
To 18.00–20.15, 13.1.–21.4.2022
Tarmo Mård 39 t Kurssimaksu 50,00 € -50%
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia puutöitä oppilaiden tarpeiden mukaan.
Kurssilla voi myös korjata ja entisöidä vanhoja huonekaluja. Kurssilla ei verhoilla kalusteita.Kurssilla on myös mahdollisuus valmistaa
kalastukseen puisia vieheitä eli vaappuja. Alle
12-vuotias opiskelija vanhemman seurassa ,
materiaalia saa opettajalta. Ei opetusta kiirastorstaina 14.4.2022.

40065 POLKUPYÖRÄ KUNTOON
Ykspihlajan koulu / teknisentyön luokkatila,
Potinrannantie 15
Ma 17.30–20.30, 24.1.–21.3.2022
Anders Holmberg 32 t Kurssimaksu 50,00 €
Ota oma polkypyöräsi mukaan ja opi huoltamaan sitä. Käymme läpi kaikentyyppisiin polkupyöriin tehtävät perustoimenpiteet, esim.
sisuskumin vaihto/paikkaaminen, ohjainlaakerin säätö, jarrupalojen vaihto, ketjun vaihto, vaijereiden säätö ym. Jatkossa polkupyöräsi
toimii yhtä hyvin kuin uutena.

40563 SVETSKURS / HITSAUSKURSSI
Länsipuiston koulu, tekn.työn luokka,
Torikatu 41 A
Ti 18.00–21.00, 25.1.–5.4.2022
Anders Holmberg 40 t Kurssimaksu 60,00 €
Opi hitsaamaan ja tutustu uusiin hitsausmenetelmiin. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, mutta on mahdollista syventää aikaisempi osaaminen. Käsittelemme kaasuhitsausta,
elektronihitsausta, mig- sekä tighitsausta. Sinulla on mahdollisuus toteuttaa henkilökohtainen projekti valinnaisella hitsausmenetelmällä tai yhdistelemällä menetelmiä.
Opetuskielinä suomi ja ruotsi. Ikäraja 16 vuotta.
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KANKURI

Kudonta ja lankatekniikat
40205 KANKAANKUDONNAN ABC
Taitokeskus Kankuri, Mannerheiminaukio
To 17.00–20.00, 17.2.–17.3.2022
Tekstiilisuunnittelija Satu Pynssi 20 t
Kurssimaksu 34,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 9.2.2022
Kudo matto, tyyny tai pieni sisustustekstiili. Suunnittelukerta 17.2., muuten kudotaan ja
viimeistellään omaan tahtiin. Yhden työn kutomiseen varataan aikaa 1-2 viikkoa. Ilmoittautuminen viimeistään 9.2.

40242 MAKRAMEE SEINÄTEKSTIILIT JA
AMPPELIT
Taitokeskus Kankuri, Mannerheiminaukio
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Ti 17.00–20.00, 1.–15.2.2022
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Tuija
Isopahkala 8 t Kurssimaksu 21,00 €
Solmeile seinätekstiili tai amppeli makrameetekniikalla. Materiaalimaksu käytön mukaan
25-30 euroa. Kurssi kokoontuu 1.2. ja 15.2.

40244 SUKAT JA KANTAPÄÄT
Taitokeskus Kankuri, Mannerheiminaukio
Ti 17.00–19.15, 25.1.–19.4.2022
Neulesuunnittelija Anniina Juuti 20 t
Kurssimaksu 34,00 €
Haaveena villasukat ja kantapään neulomisen taito? Varsinainen sukka valmistuu kotona
neuloen ja kokoontumiskerroilla käydään läpi
eri työvaiheet suunnittelusta ja materiaalin valinnasta lähtien. Kurssilla opit neuleniksejä: re-

KÄDENTAIDOT JA MUOTOILU

sorit, kantapäät ja päättelyt ja kirjoneuleen
neulominen. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan malleihin ja lankoihin, sekä harjoitellaan
joustavaa aloitusta. Opettajana intohimoinen
neuloja ja neulesuunnittelija Anniina Juuti.
Huom! Kurssi kokoontuu joka toinen viikko.

lä kerralla tutustutaan malleihin ja lankoihin,
sekä harjoitellaan joustavaa aloitusta. Opettajana intohimoinen neuloja ja neulesuunnittelija Anniina Juuti. Huom! Kurssi kokoontuu joka
toinen viikko.

40247 NEULEITA MONIPUOLISESTI

Punonta

Taitokeskus Kankuri, Mannerheiminaukio
Ti 17.00–19.15, 18.1.–12.4.2022
Neulesuunnittelija Anniina Juuti 20 t
Kurssimaksu 34,00 €
Haaveena kuviolliset kaarrokeneulepaidat,
huivit tai pipot. Osaatko valita neuleeseen parhaat materiaalit? Kurssilla valmistetaan neuleita kurssilaisten toivomusten ja taistotason
mukaan. Saat itse valita tekemäsi työn. Varsinainen työ valmistuu kotona neuloen ja kokoontumiskerroilla käydään läpi eri työvaiheet
suunnittelusta lähtien. Kurssilla opit neuleniksejä: miten neulotaan lyhennetyin kerroksin ja
mitä tarkoittaa lankadominanssi. Ensimmäisel-

40248 KAHVIPUSSISTA KASSIKSI
Marinkaisten koulu, Lohtaja Niementie 2
La 10.00–15.00, 5.–19.3.2022
Vaatetusalan ammattiopettaja
Leena Säätelä 12 t Kurssimaksu 25,00 €
Kurssilla valmistetaan kahvipusseista neliöpunonnalla erilaisia laukkuja sekä koreja. Työt valmistetaan käsin punomalla, ompelukonetta ei
tarvita. Varaa mukaan työn koosta riippuen 20100 pussia, pusseja saa tarvittaessa myös opettajalta. Kurssi kokoontuu kahtena lauantaina
5.3. sekä 19.3.202. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla opetellaan tekniikka ja toisella kasataan ja viimeistellään työt. Opettaja lähettää
kurssikirjeen ennen kurssin alkua, jossa tarkemmat tiedot.

40280 RAUTALANKAKORIT
Taitokeskus Kankuri, Mannerheiminaukio
Ti 17.00–20.00, 26.4.–10.5.2022
Kotiteollisuusopettaja Marja-Liisa Katajala
8 t Kurssimaksu 21,00 €
Puno reilu käsityökori rautalangasta ja opi metallipunnonan alkeet, suunnittele ja toteuta
omaa luovuutta pinnan kuvioinnissa. Valmis
kehikko, kaksi eri kokoa. Materiaalit maksavat
noin 25-35 €.
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AVOIMET LUENNOT
Öppna föreläsningar
Pohjoismaisen Taidekoulun säätiö järjestää
luennot yhteistyössä Kokkolan seudun
opiston kanssa.
Paikka: Taidetalo Renlund,
Pormestarinkatu 32

29.1. 14-16
Nationalromatiken, främst Finland
/ Föreläsning på svenska
Ingela Bodbacka-Rak
Kansallisromantiikka, erityisesti Suomessa /
Luento on ruotsiksi
19.2 14-16
Taiteellinen ajattelu muutosvoimana /
Luento on suomeksi, yhteenveto ruotsiksi
Jaana Erkkilä-Hill
Konstnärligt tänkande som förändringskraft / Föreläsning på finska, sammanfattning på svenska
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12.3. 14-16
Saamen taide ja käsityö / Luento suomeksi
Tuija Hautala-Hirvioja
Sapmi. Konst och hantverk / Föreläsning på
finska
19.3 14-16
Tid och rum ur konstens och kulturens
perspektiv / Föreläsning på engelska
Daniel Peltz
Aika ja tila taiteen ja kulttuurin näkökulmasta / Luento englanniksi
23.4 14-16
Miksi barokki on ajankohtaista? / Luento
suomeksi, yhteenveto ruotsiksi
Kreeta-Maria Kentala
Varför är barocken aktuell ? / Föreläsning på
finska, sammanfattning på svenska
13.5 14-16
Kestävä kehitys nykytaiteen sisältönä;
luopumisen taide / Luento suomeksi
Marjatta Oja & Leena Valkeapää
Hållbarhet som innehåll i samtidskonsten /
Föreläsning på finska

KOKKOLA ADULT EDUCATION CENTER

KOKKOLA ADULT EDUCATION CENTER
REGISTRATION FOR THE SPRING 2022 COURSES
STARTS ON TUESDAY 11.1. 2022 AT 18.00 (6 PM)
You may registrate on the net www.opistopalvelut.fi/kokkola .
On the phone 06 8289 777 or at the main offices in Vaasantie 7 on Tuesday 11.1.2022 at
18.00 -20.00 (6 PM to 8 PM) and later during our normal office hours.
How to register on our courses on the Internet
You need to register on the courses in advance
– this is how you help us in starting the courses. Remember that changes in our course programme are possible.

DO THIS
• GO to our webpage: www.opistopalvelut.fi/
kokkola
• CHOOSE the course (it is easiest to use the
course number)
• CLICK on ILMOITTAUDU – then you have the
course on your shopping basket
• CLICK on the shopping basket and fill in your
personal data
• ACCEPT the terms of registration
• SEND THE REGISTRATION

dress you gave.
If you want to pay the course on the Internet, remember that it is possible only if you have given
us your email address.
If you are a student, DO NOT pay on the Internet. You will get the 50% reduction on the
course fee if you give the student information
during the registration and then wait for the invoice.
The course fee will be returned if the course
must be cancelled.
If you want to pay on the net, choose SIIRRY
MAKSAMAAN on the registration page. You will
be then transferred to choose the bank webpages .

USEFUL THINGS TO KNOW
We have protected Internet connections in use.
Please be precise when writing your phone
number and email address. We may contact
you using this information.
If the person who wants to register on our
course is under 18, we need the information of
the custodian, too.
If you are a KAIKU Card user, please register
on the course, and show up on our office with
your card to validate the registration before the
course starts.
Your registration is binding.
The invoice of the course will be sent to the adOPINTO-OHJELMA KEVÄT 2022 • 47

KOKKOLA ADULT EDUCATION CENTER

THE COURSE FEES AND THE
REDUCTIONS ON THEM
When you register, you consent to paying the
course fee. The fee must be paid if you do not
cancel the registration before the course starts.
The fee varies from course to course and it can
be seen with other course information on our
webpage and on our brochures. If you do not
use the Internet payment method, the invoice
for the course will be sent to the address you
gave.
Please use the reference number on the invoice,
so that the payment can be traced to the right
person and the right course.
• If the course must be cancelled by us, we try to
suggest another course if possible.
• We will return the paid fees after the cancellation, if you give our office your bank account
number and other relevant data.
• If you cancel your attendance after the course
has started, the course fee will not be returned.
• The students will be responsible for themselves to buy or get the course materials and
necessary textbooks etc for the course.
Student reductions on
the course fee
Students with student cards will get 50% reduction on course fees. This reduction cannot be obtained when using Internet payment method.
Finnish Government supports the reduction
of course fees for the unemployed, retired people and immigrants. Some of the courses in
Kokkola Adult Education Center have therefore
a reduced price for the course fees. This information is given in the corse description. These
reduced price courses cannot be paid on te Internet.
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Kaiku card information
If you are given a Kaiku Card, you will be able
to join a single course of your choice per year,
without a course fee. Register for the course and
please show us the card at our office before the
course starts. More information: www.soite.fi/
kaikukortti .
CANCELLATIONS
Your cancellation of registration must be done
at least two days before the course starts. To
cancel the course on the net, you will need the
course number and your registration ID. Ignoring the course fee or contacting the teacher are
NOT the ways to cancel the registration. Failing
to cancel the registration means that you will
have to pay for the full course fee.
IN GENERAL
Kokkola Adult Education Center is owned by
the City of Kokkola. It operates in Kokkola region in two languages, Finnish and Swedish.
The governing board is the board of education
of the city of Kokkola.
THE PRINCIPLES OF OUR FUNCTION
We want to promote the well-being and education of people in our area. We give possibilities
for lifelong learning, open society and multicultural values, and we support sustainable development. We try to be a low threshold education
center and see the joy of learning and creativity in everybody’s life. Traditions as well as current topics in society are important for us when
planning for the future.
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INSURANCES
Students need to take care of their own insurances for the possile accidents or the injuries
during the courses.
INFORMING STUDENTS
New courses and other information can be seen
on our webpage www.kokkola.fi/kso-kni
We are also on Facebook and Instagram. Students will be informed about their courses by
using email and /or text messages.
IMPORTANT DATES
Every course information contains the dates for
the starting and ending of the course. When
schools usually have holidays we normally do

not have any courses either. Winter holiday is in
the week 9.

OUR OFFICE
KOKKOLA ADULT EDUCATION
CENTER
Main Building in Vaasantie 7,
67100 Kokkola
Email: kso@kokkola.fi
Office is open during the term on Monday – Thursday 9.00 -11.30, and starting
from 10.1.2022 17.00-20.00 (5-8 PM),
(other times may be requested at the
office if needed).
Phone: 06 8289 777
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