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ILMOITTAUTUMINEN
SYKSYN 2022 KURSSEILLE ALKAA TIISTAINA 23.8.2022 KLO 18.00
Ilmoittautuminen lasten ja nuorten kuvataidekursseille alkaa 15.8.2022 klo 9.00

NETTI-ILMOITTAUTUMISEN ABC
KURSSEILLE ON ILMOITTAUDUTTAVA ENNAKKOON
- näin edesautat kurssien käynnistymistä. Ohjelman muutokset mahdollisia.

TOIMI NÄIN
1. KIRJAUDU OSOITTEESEEN
https:// uusi.opistopalvelut.fi/kokkola
2. VALITSE KURSSI
kurssi löytyy nopeimmin
kurssinumerolla
3. Klikkaa LISÄÄ OSTOSKORIIN
> Kurssi siirtyy ostoskoriin,
avaa ostoskori klikkaamalla
kuvaketta
4. TÄYTÄ avautunut lomake huolellisesti
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 sivu 9
- ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA
- Kurssin alkamisesta ei tule erillistä kutsua.
Ilmoitamme vain kurssin peruuntumisesta.

7. 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.
8. Klikkaa ilmoittautumisvahvistussivulta SIIRRY MAKSAMAAN
sinut ohjataan Kokkolan seudun opiston verkkomaksusivulle maksuerittelyyn. Paina sivun alareunassa keltaisessa palkissa olevaa SIIRRY MAKSAMAAN kuvaketta. Valitse maksutapa ja noudata verkkopankkisi ohjeita.
Painos 25 800 kpl, Reusner As Sivumäärä 104 + kannet Taitto: Mainostoimisto Fristyle.
Opinto-ohjelmassa esiintyvät henkilöt on kuvattu opiston kursseilla ja kuvissa olevat työt ovat kurssilaisten
valmistamia. Kuvataidekoulun kuvat: Heidi Pokela.
Kuvankäsittely: Michael Neunstedt.
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Yleistä
Ajankohtaista

4
5
7
8
11

LASTEN JA NUORTEN SANATAIDEKOULU SANTTU
KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU
Lasten ja nuorten kuvataidekurssit
Kokkola art school for children and youth

12
13
15
16

KANSALAISOPISTON KURSSIT
Elämäntapa ja –hallinta
Lähiympäristö tutuksi ja merenkulku
Historia ja sukututkimus
Ruoka ja leivonta
Puutarha
Kauneudenhoito
Ensiapu
Kielet
Digi- ja valokuvaus, kuvankäsittely
Tietotekniikka
Musiikki
Liikunta ja hyvinvointi
Jooga
Tanssi
Kuvataide
Näyttämö- ja sanataide
Kädentaidot ja muotoilu
Kokkola adult education center

17
18
19
21
24
25
26
27
37
39
41
48
55
59
62
66
68
80

OPINTO-OHJELMA 2022–2023 • 3

ILMOITTAUTUMINEN

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2022 KURSSEILLE
ALKAA TI 23.8.2022 KLO 18.00
Voit ilmoittautua
• Verkossa https://uusi.opistopalvelut.fi/kokkola
• Puhelimitse 06 8289 777 tai Opistotalolla (Vaasantie 7) ti 23.8.2022 klo 18.00-20.00 ja sen
jälkeen toimiston aukioloaikoina
• Lohtajan, Kälviän ja Ullavan kirjastoilla ti 23.8.2022 klo 18-19
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
Opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen mukaan opiskelijat saavat opiston
kurssimaksuista 50% alennuksen. Alennuskursseja ei voi maksaa verkkomaksuna, lasku
lähetetään postitse.
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
opintosetelikurssi. Alennuskursseja ei voi maksaa verkkomaksuna.
Kaikukortti
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 9 ja www.soite.fi/kaikukortti
PERUUTUKSET
Ilmoittautumisen peruminen verkkopalvelun tai opiston toimiston kautta tulee tehdä
vähintään kaksi arkipäivää ennen kurssin alkua. Kurssin maksamatta jättäminen tai
opettajalle ilmoittaminen ei ole perumista. Peruuttamattomasta opiskelupaikasta peritään
kurssimaksu täysimääräisenä.
Huom! Kurssitiedoissa 1 t on 1 oppitunti (45 min)
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YLEISTÄ

TOIMISTO
Opistotalo
Vaasantie 7, 67100 Kokkola
Sähköposti kso@kokkola.fi
Puhelin 06 8289 777
Lukuvuoden aikana toimisto on avoinna
• ma – to klo 9.00 – 11.30
• 5.9.2022 alk. myös klo 17.00 – 20.00
• tai erikseen sovittuna aikana
Lohtaja, Ullava
Suunnittelijaopettaja Kirsi Koivisto on tavattavissa syksyn
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 9.00-11.30 ja 12.30-15.00
• to klo 14-20
• pe klo 9.00-11.30

.
www /
ola.fi
kokk ni
kso-k

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

MUUTOSTA JA PYSYVYYTTÄ,
UUTTA JA TUTTUA
Kirjoitan tätä alkukesästä - olemme juuri saaneet lukuvuoden 2022-2023 kurssit
suunniteltua ja on aika paketoida ne opinto-ohjelmaksi. Parin koronavuoden
jälkeen tunnelma on odottava – saammeko syksyllä palata normaaliin, tai no…
uuteen normaaliin. Koronan aikana syntyneet, hyviksi ja toimiviksi todetut
käytännöt tulevat varmasti säilymään – hybridiopetus, Teams –palaverit sekä
terveysturvallisuuden huomioiminen arjessa. Olemme oppineet elämään
epävarmuudessa ja muutoksessa, sitä pitää yllä erityisesti tämänhetkinen
vakava vastakkainasettelu Euroopassa, joka heijastuu myös koko maailmaan.
Muutoksen myllerryksessä ajatus siitä, että jokin voi olla pysyvää, tuttua
ja turvallista, tuntuu hyvältä. Omien sukujuurten tutkimista, suvussa
kulkeneen esineen entisöintiä ja kunnostamista, perinteisen käsityötekniikan
opettelemista, oman kodin sisustamista tai kotiseudun historiaan tutustumista.
Olisiko jokin näistä sinun juttusi?
Kurssitarjontakattauksemme on jälleen kerran monipuolinen sisältäen tuttua,
mutta myös paljon uutta. Kaiken kaikkiaan tarjolla on yhteensä 500 kurssia
vegaaniruoasta merenkulkuun ja droneen tutustumisesta hitsauskurssiin.
Liikunnan ja hyvinvoinnin kursseja unohtamatta - näissä kursseissa valinnanvaraa
on entistä enemmän. Keväällä opistossa aloitti uutena suunnittelijaopettajana
liikuntaneuvoja Arja Sikkilä – hän on tuonut kurssitarjontaamme paljon uutta,
muun muassa selkäjumppaa, FasciaMethod® kehonhuoltomenetelmän sekä
kurssin terveellisestä syömisestä. Kannattaa tutustua.
Kaksikielisenä opistona tarjoamme kursseja molemmilla äidinkielillämme ja
kannustamme osallistumaan, vaikka opetuskielenä ei olisikaan oma äidinkieli.
Mitä jos opiskelisit puutöitä ja huonekalujen kunnostusta tai tutustuisit
droneihin ruotsin kielellä. Tarjolla on myös kursseja, joissa opetus tapahtuu sekä
suomeksi että ruotsiksi.
Tekemällä oppiminen – mikä sen hauskempaa ja tehokkaampaa!
Hymyillään kun tavataan
Päivi Makkonen
rehtori
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ULLA NIKULA

YLEISTÄ

Opiston henkilöstöä yhteiskuvassa.

HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT
suomenkielinen osasto
Puhelinvaihde
Päivi Makkonen, rehtori
Sixten Sandström, osaston rehtori,
ruotsinkielinen osasto
Asko Muilu, koulutussuunnittelija
Kirsi Koivisto, suunnittelijaopettaja
Arja Sikkilä, suunnittelijaopettaja

06 8289 777
044 7809 527
044 7809 532
044 7809 530
044 7809 320
040 4882 852

Risto Koskinen, kieltenopettaja
Heidi Pokela, kuvataideopettaja
(heidi.e.pokela@kokkola.fi)
Heli Hollanti, palvelusihteeri
Leena Lamu, iltapalvelusihteeri

044 7809 528
044 7809 523
06 8289 777
06 8289 777

Sähköposti etunimi.sukunimi@kokkola.fi
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ELINA PAAVOLA

YLEISTÄ

YLEISTÄ

VAKUUTUKSET

Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens
institut on Kokkolan kaupungin omistama
ja ylläpitämä kaksikielinen kansalaisopisto.
Opiston toiminnan kehittämistä ohjaa Opetus- ja
kasvatuslautakunta.

Opiskelijoiden tulee huolehtia
vakuutusturvastaan kursseilla mahdollisesti
sattuvien vahinkojen varalta.

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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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. Syysloma on viikolla
42, 17.10. - 21.10.2022 ja talviloma on viikolla 9,
27.2.-5.3.2023.

YLEISTÄ

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 koro-

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

PYSÄKÖINTI
OPISTOTALOLLA

LIIKENNÖINTI TAIDETALO
RENLUNDILLA

Opistotalolla on neljän tunnin
pysäköintikiekollinen
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!

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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AJANKOHTAISTA
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00
15161 TUPA TÄYTEEN
1.9.2022, To 17.30–21.00
Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7
Kaakinen Marita 5 t Kurssimaksu 16,00 €

Kuinka järjestää konsertti niin, ettei tarvi jälkikäteen jossitella. Asiaa tarpeellisuudesta, ennakoinnista, taiteesta, työnjaosta ja talkoohengestä. Ja
samalla pohdintaa mm. rahasta, yhteistyömahdollisuuksista, tiedotuksesta ja markkinoinnista sekä
somen valjastamisesta. Luento on tarkoitettu kaikille yhdistysaktiiveille, lavalle aikoville, lisäintoa etsiville ja erityisesti ensikertalaisille.

SIENIKURSSIT - päivä- ja iltakurssi
Kursseilla opetellaan tunnistamaan eri lajit kuten
haperot, tatit ja rouskut teoriassa sekä opitaan poimintaohjeet, tutustutaan myös sienten ravintoarvoihin. Voit tuoda mukanasi sieniä tunnistettaviksi.
Opettajana luonnonvara-alan kouluttaja Annika
Rahkonen 11 t, Kurssimaksu 26,00 € / kurssi

60001 SIENIKURSSI 1 - lajien tunnistus
sekä maastoretket / päiväkurssi
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
6.-9.9.2022
Ti 13.00-15.15, To 13.00-16.00, Pe 13.00-16.00

Kurssi kokoontuu Opistotalolla teoriaosuuteen ti
6.9. klo 13-15.15, torstai 8.9. ja perjantai 9.9. klo 1316 on varattu maastoretkille sovittuun maastoon
jolloin poimitaan ja tunnistetaan erilaisia sieniä.

60002 SIENIKURSSI 2 - lajien tunnistus
sekä maastoretket / iltakurssi
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
6.-9.9.2022
Ti 17.00-19.15, To 17.00-20.00, Pe 17.00-20.00

Kurssi kokoontuu Opistotalolla teoriaosuuteen ti
6.9. klo 17-19.15, torstai 8.9. ja perjantai 9.9. klo 1720 on varattu maastoretkille sovittuun maastoon
jolloin poimitaan ja tunnistetaan erilaisia sieniä.

TINNITUS ASIANTUNTIJALUENTO
Maksuton luento. Ei ilmoittautumista
Torstaina 3.11.2022 klo 12.30-14.30
Opistotalo, Juhlasali / Vaasantie 7
Luennoitsija korvalääkäri Elina Rytsölä

Tinnitus eli korvien soiminen on toiseen tai kumpaankin korvaan kuuluva ääniaistimus, joka ei johdu ulkopuolisesta äänilähteestä. Tule kuuntelemaan
asiantuntijan luento tinnituksesta, sen syntymekanismista ja hoitokeinoista. Yhteistyössä Kuuloliitto
Ry/Länsi-Suomen piirin kanssa. Tervetuloa!
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LASTEN JA NUORTEN SANATAIDEKOULU- SANTTU
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00

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.
Haku Santtuun tapahtuu huhti-toukokuussa. Haku koskee 2014-2015 syntyneitä. Tarvittaessa järjestetään soveltuvuustesti 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 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 Aune-Maarit Saukko 040 8065 167.
Sähköposti etunimi.sukunimi@kokkola.fi
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OLIVIA KOMULAINEN

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

Kokkolan lasten ja nuoren kuvataidekoulu antaa
kokkolalaisille 6-19-vuotiaille suomen- ja ruotsinkielisille lapsille ja nuorille tasolta toiselle etenevää,
tavoitteellista kuvataiteen opetusta. Kuvataidekoulussa ohjataan oppilaita luovuuteen ja tekemisen
iloon sekä rakennetaan vahvaa perustaa oppilaiden taidesuhteelle. Oppilaita rohkaistaan omaan ilmaisuun, oivaltamiseen ja ajatteluun sekä visuaalisen kulttuurin tarkkaan havainnointiin. Koulussa
kasvatetaan oppilaita elinikäiseen taiteen harrasta-

miseen niin taiteen tekijöinä kuin kokijoina. Opetus antaa myös valmiuksia hakeutua kuvataiteen ja
muun visuaalisen alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Koulun opetus on kuvataiteen perusopetuksen
laajan opetussuunnitelman perusteiden mukaista ja se perustuu lakeihin ja määräyksiin (Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998 sekä määräykset
ja ohjeet 2017:12a)
KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU alkaa lukujärjestyksen mukaisesti 15.8. Lukukausien aikana noudatetaan peruskoulun loma-aikoja.
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KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00

Ilmoittautuminen varsinaisen kuvataidekoulun laajan
oppimäärän mukaiseen opetukseen lukuvuodelle
2023-24 tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella huhtikuussa 2023; asiasta ilmoitetaan tarkemmin hakuaikana opiston kotisivuilla www.kokkola.fi/kso-kni. Hakea voivat 2015 ja 2016 syntyneet lapset. Varhaisiän
opintoihin voi hakea 2017 syntyneet. Hajapaikkoja
vanhempien oppilaiden ryhmissä voi tiedustella kuvataidekoulun toimistosta lukuvuoden aikana.

HENKILÖSTÖ
Isosaari Aija, rehtori 044 780 9526
Koskinen Kukka-Maaria,
kuvataideopettaja 040 806 5327
Pokela Heidi, kuvataideopettaja 044 780 9523
sähköposti: heidi.e.pokela@kokkola.fi
Saukko Aune-Maarit,
palvelusihteeri 040 806 5167
Juho Klapuri, iltavahtimestari 040 806 5384
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kokkola.fi
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PINJA PYNSSI

ALVA JAAKSI

REBEKKA TAKALO

KUVATAIDEKOULUN TOIMISTO
on avoinna lukuvuoden aikana
ma-ke klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00, to klo 14-20
ja pe klo 9.00-11.30 puh. 040 806 5167
(palvelusihteeri Aune-Maarit Saukko),
os. Kansakoulukatu 6b, s-posti
ktk-bks@kokkola.fi.
Verkkopalvelun osoite on
www.kokkola.fi/kso-kni. Kuvataidekoulu on
Facebookissa ja Instagramissa.

UUSIEN OPPILAIDEN
ILMOITTAUTUMINEN

WILMA SALMELA

Vapautus lukukausimaksuista voidaan myöntää
10% :lle koulun oppilasmäärästä. Vapautusta on
haettava lukuvuosittain: lukuvuoden 2022-23 hakukaavakkeita saa 15.8. alkaen toimistosta ja koulun verkkosivuilta. Hakemus on jätettävä viimeistään 23.9. Päätös maksuvapautuksesta koskee
koko lukuvuotta. Muita vähennyksiä tai vapautusta maksuista ei kuvataidekoulun eikä kuvataidekurssien oppilailla ole.

PIHLA HEIKKILÄ

MAKSUVAPAUTUKSET/KUVATAIDEKOULU

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU
Ilmoittautuminen kursseille alkaa 15.8.2022 klo 9.00

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKURSSIT
38930 TAITEILLAAN YHDESSÄ
20.9.–20.12.2022, 24.1.–4.4.2023
Ti 17.30–18.30
Kuvataidekoulu/luokkatila Kansakoulukatu 6 b
Muotoilija AMK Marika Tyynismaa-Joukosalmi 29 t
Kurssimaksu 74,00 €

Taiteillaan yhdessä on perheen pienemmille lapsille (n. 3-6 v.) suunnattu kurssi, jonka ideana on, että
aikuinen on mukana lapsen tukena, jos aikuisen
apua tarvitaan. Työpajassa on keskeistä tutustua
moniaistisesti ja elämyksellisesti värien, muotojen,
materiaalien ja kädentaitojen maailmaan yhdessä
aikuisen kanssa. Kurssimaksu sisältää kaiken materiaalin. Laskutetaan kahdessa erässä, syksy 37 € ja
kevät 37 €.

38931 PERHEVÄRIKYLPY
16.9.–14.10.2022
Pe 9.45–10.30
Kuvataidekoulu/luokkatila Kansakoulukatu 6 b
Muotoilija AMK Marika Tyynismaa-Joukosalmi 5 t
Kurssimaksu 30,00 €

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 13 € / osallistuva lapsi maksetaan opettajalle.

tetaan syksy 60 € ja kevät 60 €. Kurssimaksu sisältää
materiaalit.

38932 KUVATAIDEKURSSI 1 / Kälviä
24.8.–30.11.2022, 9.1.–19.4.2023
Ke 15.00–16.30
Lucina Hagmanin koulu, Kälviä Marttilankatu 1
Päivi Aittomäki 56 t Kurssimaksu 120,00 €

Kurssi on suunnattu 7 - 11 vuotiaille lapsille.

38933 KUVATAIDEKURSSI 2 / Kälviä
24.8.–30.11.2022, 9.1.–19.4.2023
Ke 16.30–18.00
Lucina Hagmanin koulu, Kälviä Marttilankatu 1
Päivi Aittomäki 56 t Kurssimaksu 120,00 €

Kurssi on suunnattu 12 -18 vuotiaille lapsille ja
nuorille.

38937 ANIMAATIO / Kuvataidekoulu
1.9.–8.12.2022, 12.1.–27.4.2023
To 15.00–16.30
Lasten- ja nuorten kuvataidekoulu LK 2
Kansakoulukatu 6 b
Juho Klapuri 58 t Kurssimaksu 110,00 €

Animaatiokurssi on suunnattu alakouluikäisille lapsille. Kurssilla tutustutaan animaation monipuolisiin ilmaisumahdollisuuksiin. Edetään ideoinnin ja
käsikirjoittamisen kautta kuvaamaan omaa elokuvaa esimerkiksi lego- tai vaha-animaation keinoin.
Myös piirrosanimaatio tietokoneella on mahdollista. Laskutetaan kahdessa erässä syksy 55 €, kevät
55 €. Kurssimaksu sisältää materiaalit.

Kälviän kuvataidekursseilla tutustutaan värien ja
muotojen maailmaan piirtäen, maalaten, muovaillen ja rakennellen. Kurssilla tuetaan lapsen omaa ilmaisua ja kannustetaan luoviin ratkaisuihin. Lasku-
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KOKKOLA ART SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00
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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
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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 Aija Isosaari 044 7809526

L. PUSKALA

ELÄMÄNTAPA JA –HALLINTA

ELÄMÄNTAPA JA –HALLINTA
10700 RAKKAUS JA USKONTO
/ opintosetelikurssi
26.10.–23.11.2022, Ke 15.00–16.30
Taidetalo Renlund, Taidekulma, luokka 1
Pormestarinkatu 32
Kirsi Virtanen 10 t Kurssimaksu 22,00 € -50%

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

80002 UNTA HOUKUTTELEMASSA
-Keinoja parempaan uneen
16.9.–18.11.2022, Pe 17.30–19.00
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
Janne Turunen 10 t Kurssimaksu 22,00 €

Unen määrä on vähentynyt viime vuosina merkittävästi ja erään tutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmasosaa herää aamulla väsyneenä. Stressi ja

huolet valvottavat. Kurssilla kokeillaan keinoja parempaan uneen mm. hengitys-, rentoutus- ja mielikuvaharjoituksin. Kokoontumiskerrat: 16.9., 23.9.,
7.10., 28.10. ja 18.11.

20009 HUOLEHDI MUISTITERVEYDESTÄ
20.9.–15.11.2022, Ti 12.30–13.45
Opistotalo, Helmi-lk Vaasantie 7
Aivoterveyslähettiläs Pirjo-Riitta Varila 13 t
Kurssimaksu 26,00 €

Mitä aivoterveys tarkoittaa? Kuinka muisti toimii?
Kurssilla käsitellään erilaisia keinoja harjaannuttaa
ja tukea muistia. Teemoina ovat mm. seuraavat aivoterveyteen vaikuttavat asiat; liikunta, uni, ravinto, sosiaaliset verkostot. Miten kulttuuri ja taide
vaikuttaa aivojen hyvinvointiin. Kurssilla saadaan
vinkkejä myös rentoutumiseen, muisteluun ja aivojumppaan. Tule rohkeasti mukaan kuuntelemaan
ja pohtimaan omaan aivoterveyteen vaikuttavista
asioista. Kurssi sisältö pohjautuu Muistiliiton kurssimateriaaliin.
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LÄHIYMPÄRISTÖ TUTUKSI
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00

LÄHIYMPÄRISTÖ TUTUKSI JA MERENKULKU
90011 SAARISTOMERENKULUN KURSSI

95001 ARKEOLOGIA

5.9.–5.12.2022, Ma 18.00–20.15
Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A
Kimmo Latja 44 t Kurssimaksu 119,00 €

8.9.–17.11.2022, 12.1.–13.5.2023
To 17.30–19.45
Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A
Museolehtori Lauri Skantsi 43 t
Kurssimaksu 59,00 €

Saaristomerenkulun opetus joka on koulutuksen ensimmäinen aste, keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen
tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä.
Kurssin lopussa on mahdollisuus osallistua navigaatioliiton saaristomerenkulun tutkinnon suorittamiseen. Tentti pe 16.12. Oppimateriaali n. 80€.
Kurssin hintaan eivät sisälly mahdollinen tenttimaksu eikä diplomi.
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Kurssilla tutustutaan arkeologiaan ja lehdistä koottuihin alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kurssi koostuu alustuksista, keskusteluista ja retkistä muinaisjäännöskohteisiin. Kurssilaisten toiveita otetaan
kurssin sisällössä huomioon. Kurssi kokoontuu joka
toinen viikko. Maastoretkiä tehdään la 24.9.22 klo
10-15 ja la 13.5.23 klo 10-15.

LÄHIYMPÄRISTÖ TUTUKSI

20038 LÄHIYMPÄRISTÖ TUTUKSI
RETKEILLEN
1.9.–9.10.2022
Ke 17.00–20.00, To 17.30–19.00, Su 11.00–15.00
Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7
Luonto-ohjaaja -opiskelijat Elina Viirre ja Henna
Kirvesmäki 22 t Kurssimaksu 44,00 €

To 1.9.2022 17.30–19.00 teoriaosuus Opistotalolla. Retket sunnuntaisin 11.9., 18.9 ja 2.10 klo
11.00–15.00 Retki keskiviikkona 7.9 klo 17.00–
20.00. Luonto-ohjaajaopiskelijat Elina Viirre ja
Henna Kirvesmäki, 22t, Kurssi tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua lähiympäristömme retkeilyreitteihin opastetusti. Retket on suunniteltu mo-

nipuolisesti erityyppisiin maastoihin ja retkeilyn
lomassa saat tietoa luontoympäristöstä, pidetään evästaukoja ja keitetään nokipannukahvit
(pieni materiaalimaksu sovitaan oppaiden kanssa). Retkien pituus vaihtelee 5-10 km:n välillä ja ne
on suunniteltu helppokulkuisiin ja keskivaativiin
maastoihin, kesto noin 3-4 tuntia / retki. Kurssi alkaa teoriaosuudella 1.9 klo 17.30–19.00, 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.

HISTORIA JA SUKUTUTKIMUS
85000 KOTISEUTUKURSSI

95000 SUKUTUTKIMUKSEN PERUSTEET

19.9.–12.12.2022, 9.1.–3.4.2023
Ma 18.30–20.00
Kälviän aluetoimisto, valtuustosali Kälviäntie 24
Eero Huhtala 28 t Kurssimaksu 44,00 €

22.9.–24.11.2022, 19.1.-16.2.2023
To 18.00–21.00. Opistotalo, Jan-lk Vaasantie 7
Raija Koski 32 t Kurssimaksu 63,00 €

Kotiseutupiiri Kälviällä jatkuu, kokoonnumme jälleen joka toinen maanantai-ilta tutkimaan kotiseudun historiaa, tallentamaan perinnettä, keskustelemaan ja tunnistamaan vanhoja valokuvia. Kurssi
kokoontuu joka toinen viikko.

Sukututkimuksen alkeiskurssi. Kurssin tavoitteena on antaa oikeat työkalut laadukkaan sukututkimuksen tekemiseen. Käytämme verkkoon kuvattuja aineistoja. Kurssilla oppii sukututkimuksen
teoriaa. Opetus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Kokoontumistorstait ovat: 22.9.;6.10;
27.10.;10.11.;24.11. ja keväällä 2023 19.1.;2.2.;16.2.

85001 KOTISEUTUKURSSI LOHTAJALLA KYLÄT, TILAT JA TARINAT

95001 ARKEOLOGIA

13.9.–29.11.2022, 10.1.–18.4.2023
Ti 18.00–19.30
Lohtajan koulu, Lohtaja Alaviirteentie 12
Helena Anttiroiko-Mehtälä 30 t Kurssimaksu 44,00 €

8.9.–17.11.2022, 12.1.–13.5.2023
To 17.30–19.45
Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A
Museolehtori Lauri Skantsi 43 t. Kurssimaksu 59,00 €

Lohtajalla on tekeillä talo- ja henkilöhistoria kaikilta kyliltä. Kurssin aikana on tarkoitus etsiä ja kertoa
tarinoita lohtajalaisista tiloista, suvuista ja asukkaista yli sadan vuoden takaa. Keitä täällä kulki ennen
meitä? Kokoontuminen joka toinen viikko.

Kurssilla tutustutaan arkeologiaan ja lehdistä koottuihin alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kurssi koostuu alustuksista, keskusteluista ja retkistä muinaisjäännöskohteisiin. Kurssilaisten toiveita otetaan
kurssin sisällössä huomioon. Kurssi kokoontuu joka
toinen viikko. Maastoretkiä tehdään 24.9.22 (la) klo
10-15 ja 13.5.23 (la) klo 10-15.
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HISTORIA JA SUKUTUTKIMUS

A. SAUNAMÄKI

Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00

95002 VANHAT KÄSIALAT
8.10.–12.11.2022, 11.2.–11.3.2023
La 10.00–14.15
Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7
Raija Koski 20 t Kurssimaksu 46,00 €

Kurssilla käydään läpi sukututkimuksen näkökulmasta eri aikakausien kirkonkirjojen rakenteita
sekä ei-kirkollisten asiakirjojen rakennetta. Opitaan
tulkitsemaan erilaisia merkitsemistapoja, sekä käsialojen tulkitsemista. Kurssi kokoontuu neljänä lauantaina 8.10. ja 12.11.2022 sekä 11.2. ja 11.3.2023.

95003 “MERTEN TAA” - SIIRTOLAISUUS
HISTORIAA / opintosetelikurssi
8.9.–1.12.2022, 12.–26.1.2023
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To 18.00–20.15
Taidetalo Renlund, Taidekulma, luokka 1
Pormestarinkatu 32
Lasse Jansson 18 t Kurssimaksu 36,00 € -50%

Kurssin aikana paneudutaan alueen siirtolaisuuteen lyhyiden alustusten, keskustelujen ja yhdessä tekemisen avulla. Kurssilla opetellaan etsimään,
löytämään, keräämään ja tallentamaan siirtolaisten tarinoita. Oman työskentelyn avulla syvennyt
itseäsi kiinnostaviin henkilöihin tai aiheisiin ja saat
neuvoa ja tukea muilta kurssin osanottajilta. Kurssi ei edellytä aikaisempaa kokemusta suku- tai siirtolaisuus-tutkimuksesta. Kurssi toteutetaan kaksikielisenä (suomi/ruotsi). Kokoontumis torstait; 8.9,
22.9, 17.11, 1.12.2022 sekä 12.1. ja 26.1.2023

RUOKA JA LEIVONTA

RUOKA JA LEIVONTA
60001 SIENIKURSSI 1 - lajien tunnistus
sekä maastoretket / päiväkurssi

60002 SIENIKURSSI 2 - lajien tunnistus
sekä maastoretket / iltakurssi

6.–9.9.2022
Ti 13.00–15.15, To 13.00–16.00, Pe 13.00–16.00
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Luonnonvara-alan kouluttaja Annika Rahkonen 11 t
Kurssimaksu 26,00 €

6.–9.9.2022
Ti 17.00–19.15, To 17.00–20.00, Pe 17.00–20.00
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Luonnonvara-alan kouluttaja Annika Rahkonen 11 t
Kurssimaksu 26,00 €

Opettelemme tunnistamaan eri lajit kuten haperot, tatit ja rouskut teoriassa sekä opimme poimintaohjeet, tutustumme myös sienten ravintoarvoihin. Voit tuoda mukanasi sieniä tunnistettaviksi.
Kurssi alkaa Opistotalolla teoriaosuudella ti 6.9. klo
13-15.15, torstai 8.9. ja perjantai 9.9. klo 13-16 on
varattu maastoretkille sovittuun maastoon jolloin
poimitaan ja tunnistetaan erilaisia sieniä.

Opettelemme tunnistamaan eri lajit kuten haperot, tatit ja rouskut teoriassa sekä opimme poimintaohjeet, tutustumme myös sienten ravintoarvoihin. Voit tuoda mukanasi sieniä tunnistettaviksi.
Kurssi alkaa Opistotalolla teoriaosuudella ti 6.9. klo
17-19.15, torstai 8.9. ja perjantai 9.9. klo 17-20 on
varattu maastoretkille sovittuun maastoon jolloin
poimitaan ja tunnistetaan erilaisia sieniä.
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RUOKA JA LEIVONTA
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00
60005 GLUTEENITTOMAN
HAPANJUURILEIVÄN LEIVONTA
28.–29.10.2022, Pe 18.00–19.00, La 14.00–15.30
Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7
KM Marja Wargh 3 t Kurssimaksu 16,00 €

Tule minikurssille oppimaan gluteenittoman hapanjuurileivän tekoa. Opettajana toimii hapanjuurileivontaa harrastava luokanopettaja Marja
Wargh. Saat ensimmäisenä kurssipäivänä gluteenittoman kaura-riisijuuren, jota ruokit saamiesi
ohjeiden mukaan kotona. Juuri maksetaan opettajalle, varaathan tasarahan 6€. Tarvitset kotona
erilaisia gluteenittomia jauhoja: riisijauhoja (esim.
Virtasalmen, on useanlaisia), gluteenittomia jauhoseoksia, kaurajauhoja sekä psylliumia. Näillä pääset
alkuun. Lisämakua saa Semperin gluteenittomilla
mixeillä, tattarilla, hirssillä, kikhernejauhoilla, maissijauhoilla, tef-jauhoilla jne. Saat muutaman reseptin mukaan ensimmäisenä kurssipäivänä. Riippuen siitä, haluatko paistaa leivän lauantai-iltana vai
sunnuntai-aamuna, lauantain kurssipäivänä juurta
ruokitaan toisen kerran tai tehdään taikina. Ainekset tuot kotoa. Loput ohjeet saat lauantaina. Tarvitset kotona digitaalivaakaa ja paistovuokia.

60004 HAPANJUURILEIVÄN LEIVONTA
23.–24.9.2022, Pe 18.00–19.00, La 14.00–16.00
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
KM Marja Wargh 4 t Kurssimaksu 16,00 €

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 tasarahan 4 €. 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 pellavaisia /puuvillaisia
pyyhkeitä. Viillot leivän pintaan voit tehdä terävällä veitsellä. Ilmoittautuminen kurssille viimeistään
18.9.2022.
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60105 MAKUMATKALLA
16.9.–18.11.2022, Pe 17.15–21.00
Kiviniityn koulu/kotitalousluokka Kuusitie 3
Corinne Richard 45 t Kurssimaksu 59,00 €

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 ruoan osalta, noin 15 € / kerta. Varaathan mukaan tasarahan. Viinistä sovitaan erikseen, ryhmän
toiveet huomioiden Opetus tapahtuu suomeksi. Ilmoittautuminen viimeistään 12.9.

RUOKA JA LEIVONTA

60003 KOKATAAN VEGAANIRUOKAA
Kiviniityn koulu/kotitalousluokka Kuusitie 3
Ti 17.15–21.00. 13.9.–29.11.2022
Pia Leinonen 55 t Kurssimaksu 44,00 €

Tule tutustumaan huippuhyvän vegaanisen kasvisruoan valmistamisen saloihin. Kokataan ja herkutellaan porukalla. Tehdään monipuolisia ruokia
arkeen ja juhlaan osallistujien toiveet, satokauden kasvikset ja juhlasesongit huomioon ottaen.
Raaka-ainemaksu, noin 10-15 €/ kerta per henkilö, maksetaan kurssilla opettajalle käteisellä tai Mobilepayllä. Mukaan kannattaa ottaa omia astioita,
niin saa viedä evästä myös kotiin! Ohjaus suomen
kielellä ja tarvittaessa myös ruotsiksi.

60007 VEGAANINEN LEIVONTA
Kiviniityn koulu/kotitalousluokka Kuusitie 3
Ke 17.15–21.00. 14.9.–30.11.2022
Pia Leinonen 55 t Kurssimaksu 44,00 €

Miten onnistuu leivonta ilman maitotuotteita ja
kananmunia, kuinka tehdään vegaaninen juustokakku ja mitä ihmettä on aquafaba? Vegaanisessa
leivonnassa on omat haasteensa, mutta kun niksit
tietää, niin oikeastaan aivan kaikki herkut on mahdollista valmistaa ilman eläinperäisiä ainesosia.
Kurssilla tehdään osallistujien toiveet huomioiden
kahvipöydän klassikoita helpoista ja nopeista pii-

rakoista pullaan, arkisista muffineista raakakakkuihin sekä suolaisista piiraista juhlavampiin juusto- ja
täytekakkuihin. Leivotaan ja herkutellaan yhdessä. Raaka-ainemaksu, noin 10-15 €/ kerta per henkilö, maksetaan kurssilla opettajalle käteisellä tai
Mobilepayllä. Mukaan kannattaa ottaa omia astioita, niin saa viedä herkkuja myös kotiin! Ohjaus suomen kielellä ja tarvittaessa myös ruotsiksi

60006 RUOKAA NUOTIOLLA
1.–17.9.2022, To 19.00–20.30, La 11.00–15.00
Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7
Luonto-ohjaajaopiskelijat Elina Viirre ja Henna
Kirvesmäki 18 t Kurssimaksu 40,00 €

To 1.9.2022 19.00–20.30 teoriaosuus Opistotalolla. Retket lauantaisin 3.9. 10.9 ja 17.10 klo 11.00–
15.00, Kurssilla tehdään ruokaa nuotiolla rennolla
otteella, samalla tulistelusta, ympäristöstä ja hyvästä seurasta nautiskellen. Tulipaikalle kuljetaan
pieni matka ja perillä valmistetaan pääruoka jälkiruokineen. Jokainen tuo omat ruoka-aineksensa
opettajien ohjeistuksen mukaan. Kurssi alkaa teoriaosuudella to 1.9 klo 19.00 -20.30, jolloin sovitaan
ruuanlaittokohteet ja valmistettavat ruuat. Kukin
järjestää itse kuljetuksen sovitun retkikohteen lähtöpaikalle. Säävaraus - ilmoitamme tekstiviestillä
mikäli retki siirtyy sääolosuhteiden vuoksi.
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70013 SYKSYINEN KUKKA-ASETELMA

70015 OMENAPUUN LEIKKAUS

15.9.2022, To 17.00–19.15
Lindel Flower Shop, Koppisenkatu 3, Kokkola
3 t Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 13.9.2022

1.10.2022, La 14.00–16.15
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Puutarhuri Marko Ahola 3 t Kurssimaksu 23,00 €

Syyskukka-asetelma ilahduttaa parvekkella tai pihalla. Ota mukaan yksi iso ruukku tai kaksi pientä
ruukkua, johon voit tehdä oman asetelmasi. Kurssilla saat tietoa syksyn kukista, sään kestävyydestä
ja hoidosta. Kurssipaikalla on asetelmaan tarvittavat kasvit, multa ja tarvikkeet. Varaa materiaalimaksuna n. 20 € mukaan. KURSSIPAIKKA on Lindel
Flowers Shopin tiloissa Koppisenkatu 3, Kokkola. Tarkemmat kurssitiedot lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

70010 KASVIEN LANNOITUS KUNTOON
1.10.2022, La 10.00–12.15
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Puutarhuri Marko Ahola 3 t Kurssimaksu 23,00 €

Kurssilla opitaan kasvien oikeanlainen lannoitus eri
vuodenaikoina, miten ja millä lannoitat, kalkitus,
luonnollinen lannoitus, helpot kotikonstit jne. Saat
mukaasi helpot ohjeet, joita voit hyödyntää kotipihallasi. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja valpas mieli.
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Tule opettelemaan 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.

70014 KUIVAKUKKAKIMPPU
30.11.2022, Ke 17.00–19.15
Kurssipaikka avoin
Opettaja ilmoitetaan myöhemmin 3 t
Kurssimaksu 16,00 €

Kurssilla pääset toteuttamaan luovuuttasi kukkakimpun valmistuksessa. Kuivakukista valmistat pitkäkestoisen asetelman keraamiseen ruukkuun.
Ota oma ruukku mukaan ja varaa n.20€ materiaalimaksuun. Tarkemmat kurssitiedot lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

KAUNEUDENHOITO

KAUNEUDEN HOITO
99006 LÖYDÄ TYYLISI -KURSSI

99004 AIKUISEN NAISEN ARKIMEIKKAUS

13.9.–4.10.2022, Ti 17.00–19.30
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
Stylisti Riikka Saari 16 t Kurssimaksu 36,00 €

25.10.–22.11.2022, Ti 17.00–20.00
Opistotalo, Maija-lk Vaasantie 7
Meikkaaja Riikka Saari 20 t Kurssimaksu 36,00 €

Tyylikurssille osallistuvat pääsevät syventymään
ammattistylistin avulla oman tyylin etsimisen äärelle. Tyylikurssilla harjoitellaan tunnistamaan omia
ulkoisia vahvuuksia, ja tuomaan niitä esille pukeutumisen avulla. Kurssilla tutustutaan omaan vartalomalliin ja mittasuhteisiin, sekä itselle sopivaan
värimaailmaan. Kurssilaiset pääsevät tekemään itselleen tyylianalyysin, sekä oman tyylikartan, johon jokainen kerää itselleen sopivia ideoita oman
tyylin löytämiseen/päivittämiseen. Jokainen osallistuja saa halutessaan myös henkilökohtaista ohjausta oman tyylin löytämiseen/päivittämiseen.
Ota mukaan omat muistiinpanovälineet.

Tämä kurssi on suunnattu aikuisille naisille (+45v),
jotka kaipaavat apua oman arkimeikin päivittämiseen. Kurssilla opetellaan mm. luomaan kaunis,
kuulas ja kestävä meikkipohja, sekä kohottava silmämeikki. Jokainen kurssilainen saa halutessaan
henkilökohtaista ohjausta oman meikin tekemisessä ja itselle sopivien tuotteiden valitsemisessa. Voit tulla kurssille, vaikka vasta aloittelisit meikkaamista. Varaa mukaan jalallinen meikkipeili, sekä
omat meikit ja siveltimet. Halutessasi myös muistiinpanovälineet.
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ENSIAPU
70016 SPR HÄTÄENSIAPU 4 t ®
13.9.2022, Ti 17.30–20.30
Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29
Tuija Sundbäck 4 t Kurssimaksu 38,00 €

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. SPR Hätäensiapukurssilla 4
t® voi kerrata ja päivittää yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1®:n. Tämä edellyttää voimassaolevaa SPR
Ensiapukurssi EA 1® todistusta. SPR Ensiapukurssi EA
1® on voimassa 3 vuotta. Kurssimaksu sisältää SPR:n
rekisteröintimaksun 20,77 (sis. Alv 24%). Tämä mahdollistaa henkilölle pääsyn SPR:n koulutusportaaliin.
Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti oppilaat pätevyys rekisteröidään koulutusportaalissa ja he saavat käyttöönsä mobiilikortin suorituksestaan.

70017 SPR HÄTÄENSIAPUKURSSI 4 t®
25.10.2022, Ti 17.30–20.30
Opistotalo, Maija-lk Vaasantie 7
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Tuija Sundbäck
4 t Kurssimaksu 38,00 €

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. SPR Hätäensiapukurssilla 4
t® voi kerrata ja päivittää yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1®:n. Tämä edellyttää voimassaolevaa SPR
Ensiapukurssi EA 1® todistusta. SPR Ensiapukurssi EA
1® on voimassa 3 vuotta. Kurssimaksu sisältää SPR:n
rekisteröintimaksun 20,77 (sis. Alv 24%). Tämä mahdollistaa henkilölle pääsyn SPR:n koulutusportaaliin.
Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti oppilaat pätevyys rekisteröidään koulutusportaalissa ja he saavat käyttöönsä mobiilikortin suorituksestaan.
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70018 SPR ENSIAPUKURSSI EA 1®
20.9.–11.10.2022, Ti 17.30–20.30
Opistotalo, Maija-lk Vaasantie 7
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Tuija Sundbäck
16 t Kurssimaksu 60,00 €

Kurssilla saat perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa, sekä tietoa terveydestä ja sen
omaehtoisesta edistämisestä. Kurssi sisältää myös
PPE-D –laitteen (painelu-puhallus-elvytys ja defibrillointi) käyttökoulutuksen. SPR ENSIAPUKURSSI EA 1® on voimassa 3 vuotta. Kurssin hyväksyttävästi suorittaminen vaatii osallistumista jokaiselle
kurssikerralle. Voimassa olevan kurssin kertauksen
voi tehdä yhden kerran, sen jälkeen kurssi on suoritettava uudestaan. Kurssimaksu sisältää SPR:n
rekisteröintimaksun 20,77 (sis. Alv 24%). Tämä
mahdollistaa henkilölle pääsyn SPR:n koulutusportaaliin. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti oppilaat pätevyys rekisteröidään koulutusportaalissa
ja he saavat käyttöönsä mobiilikortin suorituksestaan.

KIELET

KIELET
Kieltenopetuksen tavoitteet

Opisto pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden kielitaidon kehittämiseen askel askeleelta, nollatasolta

Perustason
kielenkäyttäjä

Itsenäinen
kielenkäyttäjä

Taitava
kielenkäyttäjä

alkeistasolle (Euroopan neuvoston viitekehyksen
taitotaso A1), sitten selviytyjän tasolle (A2), seuraavaksi itsenäiseksi kielenkäyttäjäksi (kynnystaso B 1
ja osaajan taso B 2) ja lopulta kohti taitavan kielenkäyttäjän tasoa.

A1
Alkeistaso

Tuttuja arkipäivän ilmauksia
ja perustason sanontoja.

A2
Selviytyjän taso

Usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin
arkipäivän tilanteisiin.

B1
Kynnystaso

Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä.
Ymmärtää pääkohdat monitahoisista teksteistä.

B2
Osaajan taso

Pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisen
kielenpuhujan kanssa.

C1
Taitajan taso

Ymmärtää erityyppisiä vaativia tekstejä. Käyttää kieltä
joustavasti ja tehokkaasti eri tarkoituksiin.

C2
Mestarin taso

Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua
kieltä.

Lisää tietoa: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/yleiset-kielitutkinnot-yki
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Perustason kielenkäyttäjäksi opiston kursseilla

OPINTONEUVONTA

Alkeistasolta selviytyjän tasolle pääseminen vie
opistossa 4 – 6 vuotta (kunkin kielen peruskurssit),
riippuen paljolti omasta työpanoksesta kielitaidon
hankkimiseksi. Vastaa lähinnä peruskoulun, keskikoulun ja lukion lyhyen kielen oppimääriä.

Mikäli sinulla on kysyttävää kurssitasosta, oppimateriaaleista, kotitehtävistä jne., ota yhteyttä kieltenopettajaan puhelimitse 044 7809 528 tai sähköpostitse risto.koskinen(at)kokkola.fi tai käy
tapaamassa opistotalolla.

Itsenäiseksi kielenkäyttäjäksi opiston kursseilla

Kunkin kurssin opettajat antavat opintoneuvontaa
oppituntiensa yhteydessä.

Helpot keskustelukurssit

TODISTUKSET
Taitavaksi kielenkäyttäjäksi opiston kursseilla

Keskustelukurssit

KIELTEN OPPIKIRJAT
Kukin opiskelija hankkii kurssilla käytettävän oppikirjan kirjakaupasta, ellei kurssin kohdalla toisin
mainita.

SOPIVAN KURSSIN VALINTA
Kun käyt kirjakaupassa tutustumassa kurssilla käytettävään oppikirjaan, saat selkeän käsityksen kurssin taitotasosta.
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Opiston toimistosta voi tarvittaessa saada osallistumistodistuksen, josta ilmenee kurssin kokonaistuntimäärä ja läsnä oltujen tuntien määrä. Mikäli
tarvitset todistuksen, josta käy selville kurssin sisältö, pyydä sitä kurssin opettajalta.

YLEISET KIELITUTKINNOT
Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämiä, aikuisille suunnattuja kielitutkintoja. Ne ovat
kaikille avoimia riippumatta siitä, missä ja miten
kielitaito on hankittu. Tutkinto mittaa kielen osaamista käytännön tilanteissa.
Lisätietoja yleisistä kielitutkinnoista ja taitotasokuvauksista osoitteesta http://www.oph.fi/
kielitutkinnot sekä http://www.kpedu.fi ja puh
0408085566.

KIELET

Suomi

05004 SUOMEN MESTARI 2
/ opintosetelikurssi

05002 SUOMEN MESTARI 1 ALKEISKURSSI
/ opintosetelikurssi

5.9.–28.11.2022, 9.1.–27.3.2023
Ma 17.30–19.00
Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7
Ulrika Kankkonen 46 t Kurssimaksu 59,00 € - 50%

13.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 17.00–19.15
Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7
NLP-Master Veli-Matti Koljonen 72 t Kurssimaksu
78,00 € -50%

Tervetuloa opiskelemaan rentoon tahtiin. Sopii sinulle, jos osaat lukea ja kirjoittaa latinalaisilla (länsimaisilla) aakkosilla. Opiskelu edellyttää oppikirjan
hankintaa. Kurssilla käydään läpi koko kirja. Oppikirja: Suomen mestari 1, Suomen kielen oppikirja aikuisille.Uudistettu painos. Taitotaso A1. Kurssiin saadaan maksua alentavaa opetushallituksen
tukea. Elementary Finnish for foreigners. The textbook required on the course is Suomen Mestari 1.
New Edition. Skill level A1.

Tavoitteena on laajentaa suomen kielen rakenteiden ja lauseiden hallintaa. Aiempi suomen kielen
opiskelu välttämätöntä. Oppikirja: Suomen Mestari
2. Taitotaso A2-B1. Kurssiin saadaan maksua alentavaa opetushallituksen tukea. This course is based on the previous elementary studies of the Finnish language. The textbook needed is Suomen
mestari 2.

05005 SUOMEN MESTARI 3
/ opintosetelikurssi
14.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Ke 17.30–19.00
Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7
Ulrika Kankkonen 42 t Kurssimaksu 59,00 € -50%
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Kurssi on tarkoitettu jo pidemmälle ehtineille suomen opiskelijoille. Tavoitteena on laajempi rakenteiden ja lauseiden hallinta. Aiempi suomen kielen
opiskelu välttämätöntä, esim. alkeis- ja jatkokurssi. Oppikirja: Suomen Mestari 3. Taitotaso B1. Kurssiin saadaan maksua alentavaa opetushallituksen
tukea.

Ruotsi

05014 PALVELE RUOTSIKSI
- BETJÄNA PÅ SVENSKA
8.9.–1.12.2022, To 17.30–19.00
Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7
Ulrika Kankkonen 24 t Kurssimaksu 44,00 €

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

05011 RUOTSIN ALKEISKURSSI
- HÄNG MED 1

Englanti

7.9.–29.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Ke 17.30–19.00
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
FM Risto Koskinen 46 t Kurssimaksu 59,00 €

05019 ENGLANTI ALKEET - EVERYDAY
ENGLISH 1

Kurssilla tutustutaan ruotsin kielen perusrakenteisiin ja keskeiseen sanastoon jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Aloitamme aivan alkeista jolloin kurssi ei edellytä aikaisempia tietoja. Oppikirja:
Häng med 1 (Finnlectura). Taitotaso A1.

05012 RUOTSIN JATKOKURSSI
6.9.–29.11.2022, Ti 17.30–19.00
Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7
Ulrika Kankkonen 24 t Kurssimaksu 44,00 €

Kurssilla luetaan pidempiä tekstejä ja tehdään monipuolisesti puheharjoituksia. Sopii jatkoksi Häng
Med -kurssille, mutta myös kaikille ruotsin alkeita
jo osaaville. Monistemateriaali. Taitotaso A1.

05013 TREVLIGT ATT TRÄFFAS
- PUHU RUOTSIKSI
8.9.–1.12.2022, To 19.10–20.40
Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7
Ulrika Kankkonen 24 t Kurssimaksu 44,00 €

Haluaisitko saada rohkeutta käyttää ruotsia puhuaksesi arkipäivän asioista? Tule mukaan kartuttamaan sekä taitoa että uskallusta. Monistemateriaali. Taitotaso A1-A2.

8.9.–24.11.2022, 12.1.–30.3.2023
To 17.30–19.00
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
FM Risto Koskinen 44 t Kurssimaksu 59,00 €

Englannin alkeiskurssi. Sopii hieman alkeita osaavalle ja kaikille kertausta tarvitseville. Oppikirja:
Everyday English 1. Finn Lectura Taitotaso A1.

05020 ENGLANNIN JATKOKURSSI
-EVERYDAY ENGLISH 4
5.9.–28.11.2022, 9.1.–27.3.2023
Ma 12.30–14.00
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
FM Risto Koskinen 46 t Kurssimaksu 59,00 €

Englantia aikuisopiskelijalle, jolle alkeet ja keskeiset rakenteet ovat jo tuttuja, mutta haluat vahvistaa ja pitää yllä osaamistasi. Kurssilla laajennetaan
sanavarastoa ja saat tukea omaan opiskeluun. Oppikirja: Everyday English 4. Finn Lectura. Taitotaso A2-B1.

05021 ENGLANNIN JATKOKURSSI
- EVERYDAY ENGLISH 5
5.9.–28.11.2022, 9.1.–27.3.2023
Ma 17.30–19.00
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
FM Risto Koskinen 46 t Kurssimaksu 59,00 €

Englantia aikuisopiskelijalle, jolle perusasiat ja kes30 • OPINTO-OHJELMA 2022–2023
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keiset rakenteet ovat jo tuttuja. Olet aikaisemmin
opiskellut useamman vuoden englantia, mutta haluat pitää yllä osaamistasi. Kertaamisen lisäksi laajennetaan sanavarastoa ja saat kurssilla kannustusta omakohtaiseen kielen käyttöön. Oppikirja:
Everyday English 5. Finn Lectura. Taitotaso A2-B1.

05022 ENGLANNIN JATKOKURSSI
- EVERYDAY ENGLISH 5 / opintosetelikurssi
5.9.–28.11.2022, 9.1.–27.3.2023
Ma 9.30–12.00
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
FM Risto Koskinen 69 t Kurssimaksu 78,00 € -50%

Englantia aikuisopiskelijalle, jolle perusasiat ja keskeiset rakenteet ovat jo tuttuja. Olet aikaisemmin
opiskellut useamman vuoden englantia, mutta haluat pitää yllä osaamistasi. Kertaamisen lisäksi laajennetaan sanavarastoa ja saat kurssilla kannustusta omakohtaiseen kielen käyttöön. Oppikirja:
Everyday English 5. Finn Lectura. Taitotaso A2-B1.
Kurssiin saadaan maksua alentavaa opetushallituksen tukea.

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. Opintosetelietuus.

05025 ENGLANTI ALKEET
- EVERYDAY ENGLISH 1
14.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Ke 17.30–19.00
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
FM Risto Koskinen 44 t Kurssimaksu 59,00 €

Englannin alkeiskurssi. Sopii hieman alkeita osaavalle ja kaikille kertausta tarvitseville. Oppikirja:
Everyday English 1. Finn Lectura Taitotaso A1.

05023 ENGLANNIN JATKOKURSSI
- EVERYDAY ENGLISH 4
6.9.–29.11.2022, 10.1.–28.3.2023
Ti 9.30–12.00
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
FM Risto Koskinen 69 t Kurssimaksu 78,00 €

Englantia aikuisopiskelijalle, jolle alkeet ja keskeiset
rakenteet ovat jo tuttuja, mutta haluat vahvistaa ja
pitää yllä osaamistasi. Kurssilla laajennetaan sanavarastoa ja saat tukea omaan opiskeluun. Oppikirja:
Everyday English 4. Finn Lectura. Taitotaso A2-B1.

05024 OPINTOPIIRI - STEPPING STONES 1
- ENGLANTIA AIKUISILLE
/ opintosetelikurssi
7.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Ke 10.00–12.30
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
FM Risto Koskinen 69 t Kurssimaksu 78,00 € -50%
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05027 STEPPING STONES 1 -JATKOKURSSI
8.9.–1.12.2022, 12.1.–30.3.2023
To 9.00–11.30
Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7
Sixten Sandström 69 t Kurssimaksu 78,00 €

Englantia aikuisopiskelijalle, jolle perusasiat ja keskeiset rakenteet ovat jo tuttuja. Olet aikaisemmin
opiskellut muutaman vuoden englantia, mutta haluat pitää yllä osaamistasi. Kertaamisen lisäksi laajennetaan sanavarastoa ja saat kurssilla kannustusta omakohtaiseen kielen käyttöön. Oppikirja:
Stepping Stones 1 kpl 8 lähtien. FinnLectura. Taitotaso A2- B1.

05028 TALK ABOUT THIS AND THAT
5.9.–28.11.2022, 9.1.–27.3.2023
Ma 19.00–20.30
Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A
Penelope Colston 46 t Kurssimaksu 59,00 €

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

05029 ADVANCED ENGLISH DISCUSSION
6.9.–29.11.2022, 10.1.–28.3.2023. Ti 17.00–18.30
Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A
Penelope Colston 46 t Kurssimaksu 59,00 €

Englannin keskustelukurssi jo edistyneemmille. 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.

05030 MORNING CLUB
7.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Ke 10.00–11.30
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Penelope Colston 46 t Kurssimaksu 59,00 €

Helppo englannin keskustelu, jossa pääpaino on
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sanavaraston kartuttamisessa ja puhesujuvuuden
lisäämisessä. Pari- ja pienryhmäharjoituksia arkielämän erilaisista aihepiireistä ja ajankohtaisista
asioista. Monistemateriaali. Taitotaso A1.

05533 TALK, TALK, TALK
7.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Ke 12.00–13.30
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Penelope Colston 46 t Kurssimaksu 59,00 €

Suullisen kielitaidon aktivointia erilaisista aihepiireistä pari- ja pienryhmäharjoituksin. Monistemateriaali. Taitotaso A2-B1.

KIELET

05031 ENGLANNIN KESKUSTELUKURSSI
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023
Ke 19.00–20.30
Lucina Hagmanin koulu, Kälviä Marttilankatu 1
Penelope Colston 48 t Kurssimaksu 64,00 €

Keskitason englantia leppoisasti keskustellen harrastuksista, matkustelusta ja arkielämästä kahvikupposen parissa. Opettelemme sanastoa ja sanontoja jokapäiväiseen käyttöön. Taitotaso A1-A2.
Monistemateriaali.

05032 ENGLANNIN KERTAUSKURSSI
- EVERYDAY ENGLISH 3
8.9.–23.11.2022, 12.1.–23.3.2023
To 9.30–12.00
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
FM Risto Koskinen 60 t Kurssimaksu 69,00 €

Englannin kertauskurssi. Sopii jo alkeita osaavalle ja kaikille kertausta tarvitseville. Oppikirja: Everyday English 3 ja monistemateriaali. Finn Lectura
Taitotaso A1-A2.

Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Corinne Richard 46 t Kurssimaksu 59,00 €

Ranskan alkeet jatkuvat. Sopii myös perusteiden
kertaamiseen, jos opiskelusta on aikaa. Etäopetusmahdollisus sovittava opettajan kanssa. Oppikirja: C’est parfait! 1, kappale 8 sekä monistemateriaali. Taitotaso A1.

05045 RANSKA 5 PARFAIT 1
5.9.–28.11.2022, 9.1.–27.3.2023
Ma 19.10–20.40
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Corinne Richard 46 t Kurssimaksu 59,00 €

Ranskan jatkokurssi. Opettelemme ranskaa arkielämän tilanteissa. Sopii myös perusteiden kertaamiseen. Jatkamme viimeisestä kappaleesta Rèvision:
enfin en Provence. Etäopetusmahdollisuus sovittava opettajan kanssa. Oppikirja: Parfait 1. Jatkamme
sitten Parfait 2. Ranskaa aikuisille sekä monistemateriaali. Taitotaso A1.

05047 RANSKAN JATKOKURSSI - PARFAIT 2

05044 RANSKA 4 C’EST PARFAIT 1

8.9.–1.12.2022, 12.1.–30.3.2023
To 17.30–19.00
Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7
Corinne Richard 46 t Kurssimaksu 59,00 €

5.9.–28.11.2022, 9.1.–27.3.2023
Ma 17.30–19.00

Alkeiskurssin jatko. Opettelemme ranskaa arkielämän tilanteissa. Sopii myös perusteiden kertaami-

Ranska
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Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00
seen. Etäopetusmahdollisuus sovittava opettajan
kanssa. Aluksi kertaamme edeltävän kurssin asioita. Oppikirja: Parfait 2 kpl 4 sekä monistemateriaali. Taitotaso A1-A2.

05051 VENÄJÄN JATKOKURSSI 1

05048 RANSKAN JATKOKURSSI - PARFAIT 3

Etenemme rauhalliseen tahtiin. Opettelemme mm.
asioimaan ravintolassa, tekemään ostoksia ja kertomaan harrastuksista venäjäksi. Oppikirja Pora! 1
kpl 4 eteenpäin. Taitotaso A1.

7.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Ke 19.10–20.40
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Corinne Richard 46 t Kurssimaksu 59,00 €

6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023
Ti 19.05–20.35
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Tarja Rantala 48 t Kurssimaksu 64,00 €

Opettelemme ranskaa arkielämän tilanteissa. Kerrataan aluksi edeltävän kurssin asioita. Etäopetusmahdollisuus sovittava opettajan kanssa. Oppikirja: Parfait 3 kpl 2 sekä monistemateriaali. Taitotaso A2.

05052 VENÄJÄN JATKOKURSSI 2

05049 À LA FRANÇAISE

Syvennämme taitoja rauhalliseen tahtiin. Aihepiireinä mm. matkustaminen, asuminen, suomalaisuus ja kulkuneuvot. Oppikirja Pora! 1, kpl 7 eteenpäin. Taitotaso A1.

7.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023
Ke 17.30–19.00
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Corinne Richard 46 t Kurssimaksu 59,00 €

Ranskan kielen keskustelu- ja aktivointikurssi. Tervetuloa puhumaan ranskaa pienryhmissä. Kurssi antaa valmiuksia selviytyä erilaisissa arkipäivän
tilanteissa ja tutustuttaa ranskalaiseen elämäntapaan ja arkeen. Opit uusia tapoja ilmaista itseäsi
keskustellessasi ihmisten kanssa, harjaannut sujuvampaan kommunikointiin ja opit uutta ranskalaisesta tapakulttuurista. Etäopetusmahdollisuus
sovittava opettajan kanssa. Monistemateriaali . Taitotaso A2-B1.

Venäjä
05050 VENÄJÄN ALKEISKURSSI
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
To 19.05–20.35
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Tarja Rantala 48 t Kurssimaksu 64,00 €

Kurssilla opetellaan aluksi kirjoittamaan ja lukemaan venäjän kielen kirjaimet ja äänteet. Teemme
lukuharjoituksia ja opimme tervehtimiset ja itsestä
kertomisen. Oppikirja Pora! 1. Taitotaso A1.
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8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023
To 17.30–19.00
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Tarja Rantala 48 t Kurssimaksu 64,00 €

05053 VENÄJÄN JATKOKURSSI 4
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023
Ti 17.30–19.00
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Tarja Rantala 48 t Kurssimaksu 64,00 €

Syvennämme taitoja rauhalliseen tahtiin. Aiheina harrastaminen, vapaa-aika, mielipiteen ilmaisu, juhlat ja kulttuuri. Pora 2. Oppikirja Pora 2 kpl 2
eteenpäin. Taitotaso A1- A2.

Espanja
05061 ESPANJA 1
7.9.–16.11.2022, 11.1.–22.3.2023
Ke 18.30–20.00
Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7
Soledad Björkqvist 40 t Kurssimaksu 53,00 €

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

KIELET
05062 ESPANJA 2

05066 ESPANJA 9

5.9.–14.11.2022, 9.1.–20.3.2023
Ma 18.30–20.00
Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7
Soledad Björkqvist 40 t Kurssimaksu 53,00 €

5.9.–14.11.2022, 9.1.–20.3.2023
Ma 17.00–18.30
Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7
Soledad Björkqvist 40 t Kurssimaksu 53,00 €

Kurssi vasta-alkajille tai vähän espanjaa osaaville
sekä aiemmin hankittujen perustietojen kertaamiseen. Espanjaa keskeisimmissä matkailutilanteissa
matkailijan näkökulmasta. Oppikirja: Fantastico 1,
kappale 7. Taitotaso A1.

Espanjaa edistyneemmille. Oppikirja: Fantastico 4,
kappaleesta 6 lähtien. Taitotaso B1.

05063 ESPANJA 3
6.9.–15.11.2022, 10.1.–21.3.2023
Ti 17.00–18.30
Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A
Soledad Björkqvist 40 t Kurssimaksu 53,00 €

Kurssi vasta-alkajille tai vähän espanjaa osaaville
sekä aiemmin hankittujen perustietojen kertaamiseen. Espanjaa keskeisimmissä matkailutilanteissa
matkailijan näkökulmasta. Oppikirja: Fantastico 2,
kappale 2. Taitotaso A1.

05068 ESPANJA 3 - PÄIVÄRYHMÄ
8.9.–17.11.2022, 12.1.–23.3.2023
To 12.15–13.45
Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7
Soledad Björkqvist 40 t Kurssimaksu 53,00 €

Kurssi vasta-alkajille tai vähän espanjaa osaaville
sekä aiemmin hankittujen perustietojen kertaamiseen. Espanjaa keskeisimmissä matkailutilanteissa
matkailijan näkökulmasta. Oppikirja: Fantastico 1,
kappale 10. Taitotaso A1.

Italia
05075 IN VIAGGIO - ITALIAN ALKEET

05064 ESPANJA 4
6.9.–15.11.2022, 10.1.–21.3.2023
Ti 18.30–20.00
Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A
Soledad Björkqvist 40 t Kurssimaksu 53,00 €

Alkeiskurssin jatkoa. Espanjaa arkikäytössä ja keskeisimmissä matkailutilanteissa. Oppikirja: Fantastico 2 kappale 7. Taitotaso A2.

05065 ESPANJA 6
7.9.–16.11.2022, 11.1.–22.3.2023
Ke 17.00–18.30
Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7
Soledad Björkqvist 40 t Kurssimaksu 53,00 €

Peruskurssin kuudes vuosi. Oppikirja: Fantastico 3,
kappaleesta 8 lähtien. Taitotaso A2-B1.

13.9.–22.11.2022, 10.1.–21.3.2023
Ti 18.30–20.00
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
Fabrizio Di Baldo 40 t Kurssimaksu 73,00 €

Italian alkeiskurssi erityisesti matkailuun suuntautuen. Opettelemme italian alkeita ja matkailussa
tarvittavaa kielitaitoa. Oppikirja: In Viaggio. Taitotaso A1.

05076 ITALIAN JATKOKURSSI
- ITALIANO PER PASSIONE
13.9.–22.11.2022, 10.1.–21.3.2023
Ti 17.00–18.30
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
Fabrizio Di Baldo 40 t Kurssimaksu 73,00 €

Jatkokurssi italiaa jo osaaville. Kehitämme puhevarmuutta, kerrataan kielioppia ja opitaan uutta.
Oppikirja: Italiano per passione, kpl 7 eteenpäin.
Taitotaso A2 - B1.
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Kreikka
05093 KREIKAN KIELEN ALKEET

05094 KREIKAN KIELEN JATKOKURSSI

16.9.–2.12.2022, 13.1.–29.4.2023
Pe 17.30–19.00, La 11.45–13.15
Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7
Dimitris Mizaras 36 t Kurssimaksu 53,00 €

16.9.–2.12.2022, 13.1.–29.4.2023
Pe 19.15–20.45, La 10.00–11.30
Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7
Dimitris Mizaras 36 t Kurssimaksu 53,00 €

Kurssilla harjoitellaan kreikan kielen alkeita aivan alusta alkaen. Kurssi pidetään perjantai-illan ja lauantaipäivän aikana, kertoja on 4 syksyllä
ja 5 keväällä. Ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen sovitaan muut ajankohdat. Kurssilla on myös
etäopetusmahdollisuus josta voi sopia opettajan
kanssa. Oppimateriaalista ja kurssin tarkemmasta
sisällöstä sovitaan ensimmäisellä kerralla. Taitotaso
A1. Ensimmäinen kerta 16-17 syyskuuta.

Kurssilla kehitetään vuoden tai enemmän kreikkaa
opiskelleiden taitoja. Kurssi pidetään perjantaina ja
lauantaina, joista 4 kertaa syksyllä ja 5 keväällä. Ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen sovitaan muut
tapaamiskerrat. Oppimateriaalista ja kurssin tarkemmasta sisällöstä sovitaan ensimmäisellä kerralla. Kurssilla on myös etäopiskelumahdollisuus josta
sovitaan opettajan kanssa. Taitotaso A2-B1. Ensimmäinen kerta 16-17 syyskuuta.
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DIGI- JA VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY

DIGI- JA VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY
11013 ELOKUVA-KURSSI
8.9.–10.11.2022, To 9.00–11.30
Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7
ICT-opettaja Seppo Lamminen 30 t
Kurssimaksu 49,00 €

Kurssilla tutustutaan johonkin videoeditointi
(esim. WinMowieMaker)- ja äänieditointiohjelman
(Audacity) käyttöön. Ohjelmia käyttäen kurssilla
opitaan tekemään valokuvista, videoista ja äänistä
lyhyitä elokuvia. Kukin osallistuja tekee kurssin aikana oman ”lyhytelokuvan” valitsemastaan aiheesta ohjatusti. Kurssi edellyttää ATK:n perustaitojen
hallintaa. Kurssille voi osallistua omalla kannetta-

valla tietokoneella, tai käyttää opiston tietokonetta opiskelussa.

11106 LUONTOKUVAUS
/ opintosetelikurssi
6.9.–4.10.2022, Ti 17.00–20.00, La 8.00–23.30
Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7
Valokuvataiteilija, medianomi AMK Joni Virtanen 55 t
Kurssimaksu 74,00 € -50%

Nauti lähiluontosi kauneudesta ja hyvästä seurasta
luontokuvausta opiskellen! Kurssilla käydään läpi
luontokuvauksen perusteet. Opetellaan pokkari- ja
järjestelmäkameroiden säädöt sekä kuvan muokOPINTO-OHJELMA 2022–2023 • 37

DIGI- JA VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00
kaus CC-Photoshop ohjelmalla. Opittuja taitoja
harjoitellaan käytännössä ja tehdään neljä kattavaa kuvausretkeä lähiluontoon, joista yksi keskittyy
ilta- ja hämäräkuvaukseen. Aloita hieno harrastus ja tallenna syksyisen luonnon kauneus kuviksi!
Ajankohdat tiistaisin: 6.9., 13.9., 20.9., 27.9. ja 4.10.
klo 17-20. Lauantaisin: 10.9., 17.9. ja 1.10. klo 8-15.
Yökuvaus la 24.9. klo 17-23.30.

kausta tulostusvalmiiksi asti. Kurssilla käydään läpi
myös digitaalisen piirtämisen ja maalaamisen tekniikoita.

11107 PHOTOSHOP KUVANKÄSITTELYN
PERUSTEET

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!
Torstaisin 22.9., 29.9., 6.10. ja 13.10. klo 18.15-21.15.
Lauantaina 8.10. klo 9-14.

25.10.–29.11.2022, Ti 17.00–20.00
Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7
Valokuvataiteilija, medianomi AMK Joni Virtanen 24 t
Kurssimaksu 46,00 €

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 muok-
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11110 VALOKUVAUKSEN PERUSTEET
22.9.–13.10.2022, To 18.15–21.15, La 9.00–14.00
Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7
Valokuvataiteilija, medianomi AMK Joni Virtanen 22 t
Kurssimaksu 46,00 €

TIETOTEKNIIKKA

TIETOTEKNIIKKA
10152 TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET
/ opintosetelikurssi
7.9.–2.11.2022, Ke 9.00–11.30
Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7
ICT-opettaja Seppo Lamminen 24 t
Kurssimaksu 49,00 € -50%

Tietotekniikan perusteet kurssilla perehdytään tietokoneen perusteiden hallintaan ja yleisimpien tietokoneohjelmien hyödyntämiseen, niin harrastus kuin vapaa-ajanvietossakin. Kurssilla opitaan mm. tietojen
hallintaa, Internettiä, Tekstinkäsittelyä, Sähköpostin
käyttöä, Omankannan palveluiden käyttöä (terveys),
Laboratorion ajanvarausten tekemistä yms. Aikai-

sempaa tuntemusta tietokoneista ei vaadita. Kurssille voi osallistua omalla kannettavalla tietokoneella, tai
käyttää opiston tietokonetta opiskelussa.

10225 ÄLYPUHELIN HALTUUN 1
(ANDROID)
20.9.–29.11.2022, Ti 13.00–14.30
Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7
Tradenomi Jennica Hagström 20 t Kurssimaksu 41,00 €

Kurssilla tutustutaan omaan älypuhelimeen ja
opastetaan itse laitteen käyttöä kuten asetuksiin,
tekstiviesteihin, valokuvaamiseen, kuvien siirtoon,
sähköpostiin, kalenteriasetuksiin, sovellusten lataaminen puhelimeen yms. toimintoihin. Kurssilaisten toiveet pyritään huomioimaan.
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10242 TIETOTEKNIIKAN YKSITYISTUNNIT
KOKKOLA
20.9.–23.11.2022
Ma 9.00–14.00, Ti 9.00–14.00, Ke 9.00–14.00
Opistotalo Vaasantie 7
Tradenomi Jennica Hagström, Kurssimaksu 24,00 €

Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2022 8.00
Varaa itsellesi aika henkilökohtaiseen opastukseen
tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käyttämiseen. Yksilöohjaus 24€ / oppitunti (1 oppitunti = 45
min). Voit varata ajan myös pienryhmäopiskeluun
(Max 3 hlö/ryhmä), tuntihinta 24 € jaetaan opiskelijoiden kesken. Aika sovitaan erikseen puhelimitse.
Ilmoittaudu, niin sinuun otetaan yhteyttä. Yksityistunnin ajankohta ma-ke klo 9-14 välisenä aikana!

10224 3D-TULOSTUS
14.9.–9.11.2022, Ke 18.00–20.30
Kokkolan suomalainen lukio,
luokkatila Torikatu 41 A
Erkko Saviaro 24 t
Kurssimaksu 44,00 €

Kurssilla suunitellaan ja tulostetaan maksimissaan
20cm x 20cm x 20 cm kokoinen esine. Työ tehdään tietokoneella. Tulostus joko koulun koneella
tai omalla laitteella. Osallistuminen edellyttää kohtuullista tietokoneen käytön osaamista. Kurssin jälkeen on osaaminen kolmiulotteisten esineiden valmistamiseen tietokoneen ja 3d-tulostimen avulla.

NÄYTEIKKUNA - Opisto näyttäytyy verkossa

PAULA PIISPANEN

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

MUSIIKKI
Piano / Kokkola

sien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain!

15101 PIANONSOITTO

15103 PIANONSOITTO

5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ma 14.00–18.00
Opistotalo, Fordell-lk Vaasantie 7
Mari-Ella Kejonen Kurssimaksu 82,00 €

7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023. Ke 13.00–19.00
Opistotalo, Fordell-lk Vaasantie 7
Julia Rinne Kurssimaksu 82,00 €

Pianonsoiton opiskelua opiskelijan lähtötason mukaisesti ja jokaisen omaa tahtia edeten. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Opetus on yksityisopetusta, 15 min/opetuskerta. Tuntiaika sovitaan
erikseen opettajan kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain!

15102 PIANONSOITTO
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 13.30–17.30
Opistotalo, Fordell-lk Vaasantie 7
Heini Alenius Kurssimaksu 82,00 €

Pianonsoiton opiskelua opiskelijan lähtötason mukaisesti ja jokaisen omaa tahtia edeten. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Opetus on yksityisopetusta, 15 min/opetuskerta. Tuntiaika sovitaan
erikseen opettajan kanssa. Huomaathan, että uu-

Opetus on yksityisopetusta, 15 min/opetuskerta.
Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain!

15104 PIANONSOITTO
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
To 14.30–21.00
Opistotalo, Fordell-lk Vaasantie 7
Natalia Naukkarinen Kurssimaksu 164,00 €

Opetus on yksityisopetusta, 30 min/opetuskerta.
Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain! Huom! Ei opetusta
kiirastorstaina 6.4.2023.

Piano / Kälviä
15105 PIANONSOITTO
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
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Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00
To 14.00–17.15
Marttilan koulu, Kälviä Kälviäntie 70
Julia Rinne Kurssimaksu 82,00 €

Pianonsoiton opetusta eri tasoisille ja ikäisille, aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Edetään opiskelijan omaa tahtia ja taitotasoa kunnioittaen. Myös
vapaan säestyksen opetus on mahdollista. Opetus
on yksityisopetusta, 15 min/opetuskerta. Tuntiaika
sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan,
että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä
vaihtelee vuosittain! Huom! Ei opetusta kiirastorstaina 6.4.2023.

15108 PIANONSOITTO
5.9.–21.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ma 13.30–15.30
Marinkaisten koulu, Lohtaja Niementie 2
Marina Lukkarila Kurssimaksu 82,00 €

Pianonsoiton yksilöopetusta 15 min/kerta. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa
opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja lähtötaso
huomioon ottaen. Sopii kaiken ikäisille. Tuntiaika
sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan,
että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä
vaihtelee vuosittain!

15106 PIANONSOITTO

15109 PIANONSOITTO

8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
To 17.30–20.30
Marttilan koulu, Kälviä Kälviäntie 70
Julia Rinne Kurssimaksu 82,00 €

6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 17.00–19.20
Kirkonkylän koulu, Lohtaja Karhintie 3
Marina Lukkarila Kurssimaksu 109,00 €

Pianonsoiton opetusta eri tasoisille ja ikäisille, aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Edetään opiskelijan omaa tahtia ja taitotasoa kunnioittaen. Myös
vapaan säestyksen opetus on mahdollista. Opetus
on yksityisopetusta, 15 min/opetuskerta. Tuntiaika
sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan,
että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä
vaihtelee vuosittain! Huom! Ei opetusta kiirastorstaina 6.4.2023.

Pianonsoiton yksilöopetusta 20 min/kerta. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa
opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja lähtötaso
huomioon ottaen. Sopii kaiken ikäisille. Tuntiaika
sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan,
että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä
vaihtelee vuosittain!

Piano / Lohtaja

15110 PIANONSOITTO

15107 PIANONSOITTO
7.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 15.20–19.20
Kirkonkylän koulu, Lohtaja Karhintie 3
Marina Lukkarila Kurssimaksu 109,00 €

Pianonsoiton yksilöopetusta 20 min/kerta. Harjoitellaan monipuolista ohjelmistoa ja tulkintaa
opiskelijoiden edellytykset, toiveet ja lähtötaso
huomioon ottaen. Sopii kaiken ikäisille. Tuntiaika
sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan,
että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä
vaihtelee vuosittain!
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Piano / Ullava
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ma 14.00–19.00
Rahkosen koulu, Veikko Vionojan koulu,
Ullava Rahkosentie 246 ja Vionojantie 29
Julia Rinne Kurssimaksu 82,00 €

Opetus on yksityisopetusta 15 min/opetuskerta.
Opetus opiskelijan lähtötason mukaisesti ja jokaisen omaa tahtia edeten. Aikaisempaa kokemusta
ei tarvita. Myös vapaan säestyksen opetus mahdollista. Opetuspaikkoina sekä Veikko Vionojan koulu että Rahkosen koulu. Tuntiaika sovitaan erikseen
opettajan kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain!

MUSIIKKI

Bändi-instrumentit
15120 LYÖMÄSOITTIMET
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 13.00–20.00
Opistotalo, Folke-lk Vaasantie 7
Muusikko Tero Moilanen Kurssimaksu 109,00 €

Opi soittamaan lyömäsoittimia. Kurssi soveltuu
aloittelijoille ja jo pidemmälle ehtineille. Kurssilla soitetaan mm. rumpusettiä, conga-rumpuja ja
muita lyömäsoittimia. Opetus on yksityisopetusta 20 min/opetuskerta. Tuntiaika sovitaan erikseen
opettajan kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain!

15121 SÄHKÖBASSONSOITTO
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Pe 14.00–18.00
Opistotalo, Fordell-lk Vaasantie 7
Mats Ödahl Kurssimaksu 109,00 €

Opetus on yksityisopetusta, 20 min/opetuskerta.
Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain! Opetuskielinä sekä
suomi että ruotsi. Huom! Ei opetusta pitkänäperjantaina 7.4.2023!

15122 SÄHKÖKITARANSOITTO
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Pe 14.00–19.00
Opistotalo, Folke-lk Vaasantie 7
Jukka Rajaniemi Kurssimaksu 109,00 €

Kurssi soveltuu kaikenikäisille ja -tasoisille soittajille. Pop/rock/blues/jazz -musiikkia, sisältäen mm.
kappaleiden opettelua, tekniikkaharjoituksia, nuotinlukua ja improvisointia. Kurssi räätälöidään oppilaan tavoitteiden mukaan. Mukaan oma soitin,
muistitikku / joku muu tallennusväline. Opetus
yksilöopetusta 40 min/ opetuskerta. Tunnit joka
toinen viikko. Aloitusinfo ja tuntien sopiminen
27.8.2021 klo.17.00 Folke-luokassa. Huomaathan,
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Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00
että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä
vaihtelee vuosittain!

15521 KITARATUNTI RYHMÄN KITARISTEILLE / GITARRLEKTION FÖR GITARRISTER
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 17.30–18.00
Hollihaan koulu, musiikkiluokka Pikiruukintie 4
Markku Riipi 17 t Kurssimaksu 36,00 €

Kurssi on ensisijaisesti suunnattu kitaristeille, jotka
osallistuvat Rokkikurssilla ukoille ja akoille, mutta
muutkin ovat tervetulleita. Kitaratunneilla perehdytään kitaransoiton perusasioihin kuten asteikkoihin, skaaloihin, sointuihin, komppaamiseen ja
jonkin verran musiikin teoriaan. Nuotteja ei tarvitse osata, iloinen mieli ja innokkuus ovat tärkeämpiä. Oma soitin mukaan.

6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 18.00–20.15
Hollihaan koulu, musiikkiluokka Pikiruukintie 4
Markku Riipi 75 t Kurssimaksu 78,00 €

Jatkokurssi. Kurssilla keskitytään bändissä tapahtuvaan yhteissoittoon erityylisten pop- ja rokkikappaleiden kautta. Ja koska kurssi on jatkokurssi, olisi
hyvä olla jo kokemusta bändisoittamisesta. Juuri nyt kurssilla on erityisesti tarvetta rumpalille ja
kosketinsoittajalle. Kurssi sopii hyvin keski-ikäisille
miehille ja naisille. Ota mukaan oma instrumenttisi.
Kurssilla puhutaan sekä ruotsia että suomea.

A. POLIAKOV

15522 ROKKIKURSSI UKOILLE JA AKOILLE /
ROCKKURS FÖR GUBBAR OCH GUMMOR

jalle räätälöidään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka mukaan hankitaan tarvittavat materiaalit. Oma harmonikka välttämätön. Soittimen
hankinnassa tarvittaessa apua opettajalta. Opetus on 20 min/opetuskerta. Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan, että uusien
opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee
vuosittain!

15132 HUILUNSOITTO

Muut instrumentit
15130 HARMONIKANSOITTO
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 14.30–17.00
Opistotalo, Folke-lk Vaasantie 7
Natalia Naukkarinen Kurssimaksu 109,00 €

Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille ja -tasoisille
soittajille, myös vasta-alkajille. Jokaiselle osanotta44 • OPINTO-OHJELMA 2022–2023

28.9.–14.12.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 17.30–20.00
Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3
Sara Laakkonen Kurssimaksu 109,00 €

Kurssilla perehdytään poikkihuilun soittoon, aikaisempaa kokemusta musisoinnista ei tarvitse,
opit tunnilla myös nuotinlukutaitoa. Pienemmät
aloittavat yleensä nokkahuilulla tai käyrällä suukappaleella opettajan niin arvioidessa. Kurssilai-

MUSIIKKI

nen hankkii opiskelua varten oppikirjan, mikä sovitaan tapauskohtaisesti opettajan kanssa. 20 min/
opetuskerta. Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan
kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden
aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain!

15133 SAKSOFONINSOITTO
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
To 15.00–18.00
Opistotalo, Folke-lk Vaasantie 7
Muusikko Jonas Rintala Kurssimaksu 109,00 €

Opi soittamaan saksofonia monipuolisen opetuksen kautta. Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille että
pidemmällä oleville soittajille. Oma soitin suotavaa. Opetus on yksilöopetusta, 20 min/opetuskerta. Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen
määrä vaihtelee vuosittain! Huom! Ei opetusta kiirastorstaina 6.4.2023.

sille ja -tasoisille soittajille. Voit soittaa akustisella tai sähkökitaralla. Henkilökohtainen opetusaika
20min/vko, tuntiaika sovitaan erikseen opettajan
kanssa. Ohjelmisto monipuolisesti musiikkia oppilaiden toiveiden mukaisesti, sisältäen mm. kappaleiden opettelua, tekniikkaharjoituksia ja improvisointia.

15136 KITARANSOITTO
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ma 14.15–16.30
Marinkaisten koulu, Lohtaja Niementie 2
Konsta Kivelä Kurssimaksu 109,00 €

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

15134 VIULUNSOITTO
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ma 15.30–19.00
Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3
Saara Passoja Kurssimaksu 109,00 €

Kurssi on tarkoitettu kaikentasoisille ja -ikäisille
viulunsoitosta kiinnostuneille. Valitsemme soitettavan ohjelmiston jokaisen oppilaan kanssa erikseen. Soitamme klassisia viulukappaleita, kansanmusiikkia, iskelmää ja perehdymme eri tyyleihin
monipuolisesti. Opetus on yksilöopetusta, 20 min/
opetuskerta. Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan
kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden
aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain!

Yksinlaulu

15135 KITARANSOITTO

15140 YKSINLAULU

5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ma 17.30–20.00
Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29
Konsta Kivelä Kurssimaksu 109,00 €

5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023
Ma 14.00–19.30
Opistotalo, Folke-lk Vaasantie 7
Musiikkipedagogi YAMK Kirsi Koivisto
Kurssimaksu 109,00 €

Opi soittamaan kitaraa! Kurssi soveltuu kaikenikäi-
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15143 YKSINLAULU
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
To 15.15–19.15
Kirkonkylän koulu, Lohtaja Karhintie 3
Musiikkipedagogi YAMK Kirsi Koivisto
Kurssimaksu 164,00 €

Yksinlaulukurssi kaikille laulamisesta kiinnostuneille. Opetus on yksityisopetusta, 40 min/joka toinen
viikko. Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain!

Opetus on yksityisopetusta, 30 min/opetuskerta. Henkilökohtaista lauluopetusta, tutustumista eri musiikki- ja laulutyyleihin, oppilaiden toiveiden mukaan. Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan
kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain!
Huom! Ei opetusta kiirastorstaina 6.4.2023.

Kuorolaulu
15150 KOKKOLAN NAISLAULAJAT

15141 YKSINLAULU
6.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 16.00–17.30
Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29
Musiikkipedagogi YAMK Kirsi Koivisto
Kurssimaksu 164,00 €

Yksinlaulusta kiinnostuneille. Opetusta 30 min/
vko. Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan kanssa. Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain! Huom! Ei
opetusta ti 20.9. ja 27.9. 2022.

15142 YKSINLAULU
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 14.00–19.30
Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3
Musiikkipedagogi YAMK Kirsi Koivisto
Kurssimaksu 109,00 €

Yksinlaulukurssi kaikille laulusta kiinnostuneille. Opetus on yksityisopetusta, 40 min/joka toinen
vko. Tuntiaika sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Huomaathan, että uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain!
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6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 18.00–21.00
Kiviniityn koulu/luokkatila Kuusitie 3
Hienonen Marjo 100 t Kurssimaksu 97,00 €

Tervetuloa naiskuoroon, jonka parissa pääset nauttimaan laulamisesta, hyvästä seurasta ja musiikista!
Kokkolan Naislaulajat on kuoro, joka konsertoi aktiivisesti, aika ajoin myös matkustaa ja tekee äänitteitä. Rajoja ei ole iässä, musiikkityyleissä, eikä oppimisen määrässä! Harrastus vaatii sitoutumista ja
harjoittelua omalla ajalla. Uudet kuorolaiset kutsutaan laulunäytteeseen tiistaina 6.9.2022 klo 17.00
Kiviniityn koululle. Lisätietoja: kuoronjohtaja Marjo
Hienonen puh 040 8583061.

15151 KOKKOLAN LAULUVEIKKOJEN
SENIORIT
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 15.30–17.00
Kokkolan Lauluveikkojen laulusali
Pitkänsillankatu 17, 2.krs
Lasarus Blomster 25 t Kurssimaksu 44,00 €

Kokkolan Lauluveikkojen seniorikuoron tarkoituksena on mahdollistaa kuorolaulu myös iäkkäämmille laulajille. Kuoro on avoin myös uusille
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eläkeikäisille laulajille, joilla ei ole ennestään lauluveikkotaustaa. Kuoron ohjelmisto koostuu pääasiallisesti perinteisestä neliäänisestä mieskuoromusiikista, ja se esiintyy säännöllisesti muun
muassa vanhainkodeissa. Uusien laulajien ääninäyte ke 7.9.2022 klo 15, lisätietoja kuoronjohtaja Lasarus Blomster puh 044 5339321.

15152 KÄLVIÄN VIIHDEKUORO
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 18.00–19.30
Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3
Muusikko Kristiina Hallantie 50 t Kurssimaksu 64,00 €

Viihdekuoropainotteista kuorolaulua iloisessa joukossa. Äänialat jakautuvat seuraavasti: Sopraanot,
altot, tenorit ja bassot. Kuoro myös esiintyy säännöllisesti. Uudet laulajat tervetuloa mukaan!

15153 KÄLVIÄN MIESLAULAJAT
/ opintosetelikurssi
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 19.00–21.15
Marttilan koulu, Kälviä Kälviäntie 70
Lasarus Blomster 75 t Kurssimaksu 78,00 € -50%

15552 SENJORINAS
15.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023
To 12.00–14.00
Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7
Raakel Solvin 64 t Kurssimaksu 69,00 €

Olemme kaikki laulaneet kuoroissa, naiskuoroissa, sekakuoroissa ja haluamme edelleen ylläpitää
laulutaitoamme, laulamalla yhdessä perinteisempiä naiskuorolauluja. Jos olet aikaisemmin laulanut
kuoroissa ja haluaisit vielä laulaa, niin tule mukaan!
Harjoittelemme päivällä, torstaisin, ohjelman mukaan, esiinnymmekin kutsuttaessa, vierailemme
mm. vanhainkodeissa ja muuallakin ja konsertoimme mahdollisuuksien mukaan. Kutsun halukkaat
antamaan ääninäytteen ennen toimintakauden alkua. Laulamme pääasiallisesti neliäänisiä naiskuorolauluja, siis 1 sopraano, 2 sopraano, 1 altto ja 2
altto. Nautimme taas laulamisesta yhdessä, sekä
suomeksi että ruotsiksi! Lisätietoja antaa kuoronjohtaja Raakel Solvin, puh 050 598 4711. Huom! Ei
opetusta 3.11.2022.

Tervetuloa mieskuorolaulun pariin! Kurssilla harjoitellaan perinteisiä, uusia ja viihteellisiä mieskuorolauluja.

15161 TUPA TÄYTEEN

15154 LAULUYHTYE KORIAT

Kuinka järjestää konsertti niin, ettei tarvi jälkikäteen jossitella. Asiaa tarpeellisuudesta,
ennakoinnista, taiteesta, työnjaosta ja talkoohengestä. Ja samalla pohdintaa mm. rahasta, yhteistyömahdollisuuksista, tiedotuksesta ja markkinoinnista sekä somen
valjastamisesta. Luento on tarkoitettu kaikille yhdistysaktiiveille, lavalle aikoville, lisäintoa etsiville ja erityisesti ensikertalaisille.

6.9.–13.12.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 17.45–19.15
Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29
Musiikkipedagogi YAMK Kirsi Koivisto 50 t
Kurssimaksu 64,00 €

Tule rentoutumaan laulun maailmaan iloisten naisten seuraan. Ohjelmistomme on 2-4 -äänistä, perinteisestä kuoromusiikista viihdemusiikkiin. Uusien kuorolaisten ääninäyte sovitaan erikseen
kuoronjohtajan kanssa, puh 044 7809320.

1.9.2022, To 17.30–21.00
Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7
Kaakinen Marita 5 t Kurssimaksu 16,00 €
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LIIKUNTA JA HYVINVOINTI
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI
Kuntoliikunta / Kokkola

loputtua tehdään selkää rentouttavia harjoituksia. Varaa mukaan jumppamatto, vesipullo, pitkä
jumppakuminauha, tennis- tai faskiapallo.

20024 FASCIAMETHOD®
/Selän rentoutusharjoituksia

20050 KEVYEMPI FASCIAMETHOD®
ja yläselän rentoutus

5.9.–28.11.2022, 9.1.–10.4.2023
Ma 16.15–17.30
Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7
FasciaMethod-ohjaaja Arja Sikkilä 39 t
Kurssimaksu 53,00 €

8.9.–24.11.2022, To 9.30–10.30
Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7
FasciaMethod-ohjaaja Arja Sikkilä 15 t
Kurssimaksu 28,00 €

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. FaMe soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suorituskykyään tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. Fame tunnin
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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. FaMe soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suorituskykyään tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. Tällä tunnilla ei ole
polvien varassa tehtäviä liikesarjoja. FaMe tunnin

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI

loputtua jatkamme yläselän rentoutusharjoituksilla. Varaa mukaan jumppamatto, vesipullo, tennistai faskiapallo.

vielä ole omaa jumppakuminauhaa, voit tilata sen
opiston yhteistilauksessa, hinta n.4,50€

20042 TANSSILLINEN VOIMISTELU
JA LIHASKUNTO
7.9.–23.11.2022, 9.1.–5.4.2023
Ke 9.00–10.15
Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 38 t
Kurssimaksu 53,00 €

Tunnilla yhdistetään voimistelu ja tanssi. Voimisteluvälineenä on jumppa- tai pilatespallo. Tanssillinen voimistelu on musiikin ja liikkeen sulavaa yhdistämistä. Liikkeet voi tehdä kevyesti tai vahvasti
isoilla liikeradoilla. Tunnilla tehdään myös lonkan ja
lantion alueen lihaskuntoharjoituksia. Ota mukaan
jumppamatto, vesipullo ja jumppa- tai pilatespallo
(halkaisija n. 22-25 cm). Jos sinulla ei vielä ole omaa
pilatespalloa, voit tilata sen opiston yhteistilauksessa, hinta n. 5,50€

20047 REIPAS TUOLIJUMPPA JA SELÄN
HYVINVOINTI / opintosetelikurssi
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Ma 11.00–12.15
Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 38 t
Kurssimaksu 53,00 € -50%

Tuolijumppa on monipuolista voimistelua ja liikkeet tehdään tuolilla istuen sekä seisten tuolin vierellä. Tuolijumppa sopii varttuneemmille liikkujille ja kaikenikäisille, koska liikkeitä voi tehdä oman
kunnon mukaan. Tarvittaessa voit pitää taukoja tai
liikkeisiin voit lisätä tehoa reippaammalla tahdilla. Jumppa lisää liikkuvuutta, ylläpitää tasapainoa
ja lihasvoimaa. ja pitää isot lihakset vahvoina ja toimintakykyisinä. Tunti sisältää alkuverryttelyn, lihaskuntoharjoittelua jumppakuminauhalla ja loppuvenyttelyt. Tärkeintä jumpan jälkeen on iloinen
mieli! Ota mukaan oma jumppamatto, vesipullo
ja pitkä joustava jumppakuminauha. Jos sinulla ei

20048 AAMUN DYNAAMINEN VENYTTELY
Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7
To 8.30–9.15, 8.9.–1.12.2022
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 12 t
Kurssimaksu 26,00 €

Dynaaminen venyttely on liikkeessä tapahtuvaa
liikkuvuusharjoittelua, erilaisin liikesarjoin tai liikeparein tehtynä, vuorotellen venyttäen ja rentouttaen. Säännöllinen dynaaminen venyttely kehittää liikkuvuutta ja kehon luonnollisia liikeratoja.
Tämä harjoitus sopii kiireisellekin liikkujalle ja kroppa kiittää venyttelystä! Ota mukaan jumppamatto ja vesipullo.

20049 TASAPAINOA TANSSAHDELLEN
JA JALKOJEN LIIKKUVUUS
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Ma 13.30–14.45
Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 40 t
Kurssimaksu 53,00 €

Tunnilla tanssitaan luovasti liikkuen musiikin tahtiin, tanssitaitoa ei tarvita. Tanssi parantaa tasapainoa ja jalkojen kuntoa, lisää vireyttä ja antaa aivoille töitä. Tanssiminen kuormittaa luita ja on hyvä
apu painonhallintaan. Tunnin lopussa tehdään
jumppamatolla lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteita. Ota mukaan huivi n. 60-70cm pitkä, jumppamatto ja vesipullo.
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20022 KÄVELIJÄN PILATES + RENTOUTUS
HARTIA JA KÄDET
7.9.–23.11.2022, 18.1.–12.4.2023
Ke 19.10–20.10
Urheilutalo, peilisali Vapaudentie 1
Pilatesohjaaja Arja Sikkilä 31 t
Kurssimaksu 44,00 €

Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka opettaa
koordinaatiota, kehonhallintaa ja hyvää ryhtiä. Sen
avulla saat voimaa, kestävyyttä, vahvan keskivartalon sekä liikkuvuutta. Tällä tunnilla keskitytään erityisesti hyvään ryhtiin ja haetaan voimaa lantion ja
keskivartalon lihaksistoon sekä liikkuvuutta kävelijälle tyypillisesti kiristyviin lihaksiin. Tunnin lopussa keskitytään käsien ja hartiseudun rentoutusharjoituksiin. Pilateksen oppeja voit käyttää arjessa ja
muissa liikuntaharrastuksissa. Pukeudu mukaviin,
rentoihin vaatteisiin, joissa sinun on helppo liikkua. Ota mukaan oma alusta, vesipullo, pehmeä pilatespallo halkaisija n. 22cm. Jos sinulla ei vielä ole
omaa pilatespalloa, voit tilata sen opiston yhteistilauksessa, hinta n. 5,50€

avulla kehitetään kestävyyttä, vahvaa keskivartaloa, sekä liikkuvuutta. Tämä on Voima Pilatestunti
sinulle, joka kaipaat haasteita, liikesarjoilla haetaan
erityisesti kehonhallintaa, liikkuvuutta, kestävyyttä sekä ryhtiä ylläpitävien lihasten voimaa. Tunnit
aloitetaan helpommista liikkeistä kohti haastavampia harjoituksia. Tunnin lopuksi teemme myös rauhallisia ja rentouttavia liikkuvuusharjoitteita; Pukeudu mukaviin, rentoihin vaatteisiin, joissa sinun
on helppo liikkua. Ota mukaan oma alusta ja vesipullo. Jos haluat lisähaastetta, niin ota mukaan
myös noin 0,5-1kg painoiset ranne- tai käsipainot.

20518 ZUMBA® FITNESS 45 MIN +
MUSKELTRÄNING/MUOKKAUS 45 MIN
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023
To 19.30–21.00
Ykspihlajan koulu, liikuntasali Potinrannantie 15
Mirva Palonen 50 t Kurssimaksu 64,00 €

20023 AKTIIVILIIKKUJAN VOIMAPILATES
5.9.–28.11.2022, Ma 19.30–20.45
Kiviniityn koulu/liikuntasali Kuusitie 3
Pilatesohjaaja Arja Sikkilä 20 t
Kurssimaksu 36,00 €

Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka opettaa
koordinaatiota, kehonhallintaa ja hyvää ryhtiä. Sen
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Zumba® on energinen, hauska ja tehokas tanssin
ja fitnesin välimaastoon sijoittuva liikuntamuoto.
Musiikkina on sekä latinalaista että kansainvälistä tanssimusiikkia. Zumba® on niin hauskaa, että ei
edes ajattele treenaavansa. Zumban® jälkeen monipuolinen lihaskuntoharjoittelu, jossa välineenä
oma keho, vastuskuminauhat (lisäpainot). Lopuksi lihaksia palauttava venyttely. Mukaan vesipullo,
pyyhe ja oma alusta. Puhumme suomea ja ruotsia.
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20038 LÄHIYMPÄRISTÖ TUTUKSI
RETKEILLEN
1.9.–9.10.2022
To 17.00–20.00, To 17.30–19.00,
Su 11.00–15.00
Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7
Luonto-ohjaaja -opiskelijat Elina Viirre ja
Henna Kirvesmäki 22 t Kurssimaksu 46,00 €

To 1.9.2022 17.30–19.00 teoriaosuus Opistotalolla. Retket sunnuntaisin 11.9. 18.9 ja 2.10
klo 11.00–15.00 Retki keskiviikkona 7.9 klo
17.00–20.00 Luonto-ohjaajaopiskelijat Elina
Viirre ja Henna Kirvesmäki, 22t, 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 5-10 km.n välillä ja ne on
suunniteltu helppokulkuisiin ja keskivaativiin maastoihin, kesto noin 3-4 tuntia / retki.
Kurssi alkaa teoriaosuudella to 1.9 klo 17.30
-19.00, 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.

Lohtaja
20013 MIESTEN LIIKUNTA
14.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 18.00–19.30
Lohtajan Maininki - monitoimihalli,
Lohtaja Karhintie 5
Mikko Perander 48 t Kurssimaksu 64,00 €

Kuntoliikuntaa lentopalloa pelaten ja lihaskuntoa
kohentaen venyttelyn avulla. Kurssi sopii kaikenikäisille ja -tasoisille liikunnasta kiinnostuneille.

20014 MIESTEN LIIKUNTA
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 19.00–20.30
Marinkaisten koulu, sali, Lohtaja Niementie 2
Heikki Sinko 50 t Kurssimaksu 64,00 €

Monipuolista liikuntaa sählyn ja kuntopiirien avulla
venyttelyjä unohtamatta.

20012 VAHVISTA, VENYTÄ JA RENTOUTA
YLÄSELKÄ
6.9.–22.11.2022, 10.1.–28.3.2023
Ti 17.40–18.40
Marinkaisten koulu, Lohtaja Niementie 2
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 29 t
Kurssimaksu 44,00 €

Huolletaan koko kehon lihaksia dynaamisilla liikkuvuusharjoitteilla ja vahvistetaan ryhtiä ylläpitäviä lihaksia jumppakuminauhan avulla. Haetaan
liikkuvuutta ja rentoutta yläselän lihaksiin, rentoutusharjoituksilla tavoitellaan rentoutta myös hartioiden ja kasvojen alueelle. Ota mukaan pitkä joustava
jumppakuminauha, jumppamatto ja vesipullo. Jos
sinulla ei vielä ole omaa jumppakuminauhaa, voit tilata sen opiston yhteistilauksessa, hinta n. 4,50€
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20021 JUMPPAMIX 2
6.9.–29.11.2022, 10.1.–28.3.2023. Ti 16.30–17.30
Marinkaisten koulu, Lohtaja Niementie 2
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 29 t
Kurssimaksu 44,00 €

Tehokas treenitunti, sisältäen tanssillisen alkulämmittelyn, lihaskuntotreenin ja lyhyen loppuverryttelyn. Tanssitaitoa ei tarvita, askelsarjat ovat
helppoja. Pääpaino on lihaskuntotreenissä, jota tehostetaan eri liikuntavälineillä. Ota mukaan oma
kahvakuula tai käsipainot, vesipullo ja jumppamatto sekä iloinen jumppafiilis!

20025 NAISTEN KUNTOJUMPPA

Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29
Kicka Ilmarinen 33 t Kurssimaksu 53,00 €

8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023. To 19.00–20.00
Lohtajan Maininki - monitoimihalli,
Lohtaja Karhintie 5
Minna Ihanainen 33 t Kurssimaksu 53,00 €

Kaikille tarkoitettua kehonhuoltoa, jonka aikana
tehdään pilatestyyppisiä koko kehoa vahvistavia ja
venyttäviä liikkeitä. Liikkeet voi tehdä myös tuolilla istuen, eli ei tarvitse mennä lattialle! Lopussa pieni rentoutus hetki.

Kuntojumppaa välinein tai ilman, lihaskuntoa ja
venyttelyä unohtamatta. Sopii kaikenikäisille liikkujille. Ei opetusta kiirastorstaina 6.4.2023!

20019 REIPAS TOIMINNALLINEN
SELKÄJUMPPA

20026 ZUMBA® FITNESS 45MIN
/ MUOKKAUS 45MIN
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023. Ma 18.00–19.30
Marinkaisten koulu, sali, Lohtaja Niementie 2
Mirva Palonen 50 t Kurssimaksu 64,00 €

Zumba® on energinen, hauska ja tehokas tanssin
ja fitnessin välimaastoon sijoittuva liikuntamuoto. Musiikkina on sekä latinalaista että kansainvälistä tanssimusiikkia. Zumba® on niin hauskaa, että ei
edes ajattele treenaavansa. Zumban® jälkeen monipuolinen lihaskuntoharjoittelu, jossa välineenä
oma keho, vastuskuminauhat (lisäpainot). Lopuksi lihaksia palauttava venyttely. Mukaan vesipullo,
pyyhe ja oma alusta.

Ullava
20027 KEHONHUOLTOA KAIKILLE
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 19.00–20.00
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4.9.–27.11.2022, Su 16.15–17.15
Rahkosen monitoimitalo, Ullava Rahkosentie 246
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 15 t
Kurssimaksu 26,00 €

Reipasta jumppaa koko keholle, pääpaino on selän, keskivartalon ja hartiaseudun vahvistaminen.
Tunti sisältää toiminnallisia liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita. Ota mukaan oma jumppamatto,
luudanvarsi ja vesipullo. Huom! Jumppaa ei ole
23.10. eikä 13.11.

20020 JUMPPAMIX
4.9.–27.11.2022, Su 17.45–18.30
Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 11 t
Kurssimaksu 26,00 €

Tehokas treenitunti, sisältäen tanssillisen alkulämmittelyn, lihaskuntotreenin ja lyhyen loppuverryttelyn. Tanssitaitoa ei tarvita, askelsarjat ovat
helppoja. Pääpaino on lihaskuntotreenissä, jota tehostetaan eri liikuntavälineillä. Ota mukaan oma
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kahvakuula tai käsipainot, vesipullo, jumppamatto sekä iloinen jumppafiilis! Huom! Jumppaa ei ole
23.10. eikä 13.11.

Kälviä
20010 MIESTEN JUMPPA
9.9.–2.12.2022, 13.1.–21.4.2023
Pe 19.30–21.00
Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3
Alpo Korpijärvi 50 t Kurssimaksu 64,00 €

Pelaamme aluksi sählyä, jonka jälkeen teemme lihaskuntoharjoittelua omaa painoa hyväksi käyttäen. Lopuksi teemme huolellisen lihashuollon. Mukaan sisäliikuntavarustus ja pelimaila. Tervetuloa
virkistymään työviikon päätteeksi liikunnan pariin!

20007 AKTIIVILIIKKUJAN
FASCIAMETHOD®
4.9.–27.11.2022, Su 19.15–20.00
Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3
Liikuntaneuvoja (AT), FasciaMethod-ohjaaja
Arja Sikkilä 11 t Kurssimaksu 28,00 €

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. Varaa mukaan jumppamatto, vesipullo, tennis- tai faskiapallo. Huom! Ei
opetusta 23.10. eikä 13.11.

20029 IKÄIHMISTEN JUMPPA
/ opintosetelikurssi

20028 TOIMINNALLINEN TREENI

13.9.–22.11.2022, 10.1.–4.4.2023
Ti 14.00–14.45
Marttilan koulu, Kälviä Kälviäntie 70
Marjatta Kettula 22 t Kurssimaksu 44,00 € -50%

6.9.–22.11.2022, 10.1.–28.3.2023
Ti 19.15–20.00
Ruotsalon koulu, Kälviä Ruotsalon kylätie 72
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 22 t
Kurssimaksu 44,00 €

Tasapainoa, liikkuvuutta, kestävyyttä, luuliikuntaa
ja venytyksiä naisille ja miehille.

Monipuolinen ja tehokas toiminnallinen treeni,
jossa samassa harjoituksessa yhdistyy liikkuvuuslihaskunto- ja sykeharjoitus. Tämä treenimuoto sopii kiireisillekin kuntoilijoille, liikkeitä voi itse tehostaa tai keventää kunnon ja fiiliksen mukaan.
Ota tunnille käsipainot tai kahvakuula, vesipullo ja
jumppamatto.

12.9.–21.11.2022, 9.1.–3.4.2023
Ma 13.00–13.45
Jokikylätalo Passojantie 183
Marjatta Kettula 22 t Kurssimaksu 44,00 € -50%

20030 IKÄIHMISTEN JUMPPA
/ opintosetelikurssi

Tasapainoa, liikkuvuutta, kestävyyttä, luuliikuntaa
ja venytyksiä naisille ja miehille.
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Terveysliikunta
20044 TAIJI
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023. To 18.00–19.15
Taidetalo Renlund, tanssisali Pormestarinkatu 32
Esa Laasanen 42 t Kurssimaksu 59,00 €

Taiji (Tai Chi) on kiinalainen liikuntamuoto, joka edistää lihasten toimintakykyä ja liikkeiden koordinaatiota sekä parantaa tasapainoa ja keskittymiskykyä.
Se myös rentouttaa ja rauhoittaa mielen. Taijin juuret ovat itsepuolustustaitojen harjoittamisessa, mutta nykyään sitä ei mielletä enää itsepuolustuslajiksi,
vaan pikemminkin liikemeditaatioksi tai vain voimisteluharjoitukseksi. Opimme kurssilla monipuolisesti taijin perusteita ja Yang-tyylin 24-sarjaa. Tervetuloa sekä uudet, että vanhat taijin harrastajat!

20045 QIGONG
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023. To 19.30–20.45
Taidetalo Renlund, tanssisali Pormestarinkatu 32
Esa Laasanen 42 t Kurssimaksu 59,00 €

Qigong (Chi Kung) on pehmeää meditatiivista liikuntaa, joka vahvistaa kokonaisvaltaisesti henkistä ja ruumiillista hyvinvointia ja terveyttä. Kiinalaisen käsityksen mukaan kehon energian eli
qivirtauksen pitää olla vapaata. Jos qin virtaus häiriintyy, ihminen oireilee. Qigong vahvistaa ja elvyttää energian virtausta, harjoittelun tavoitteena on
tasapainoinen ja hyvä elämä; ”Terve sielu terveessä ruumiissa”. Qigongin pehmeät liikesarjat ovat tehokkaita energiaharjoituksia, joissa mieli on vahvasti mukana. Monipuolisissa harjoitteissa ryhti,
liikkeet, hengitys ja mieli ovat kaikki yhtä. Tervetuloa kokemaan qigongin energisoiva vaikutus!

20046 SHIBASHI -lyhytkurssi
12.11.2022, La 10.00–14.00
Taidetalo Renlund, tanssisali Pormestarinkatu 32
Esa Laasanen 5 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
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kehotietoisuutta sekä parantaa elämän laatua. Shibashi sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille. Sarja ei
vaadi ennakko-osaamista.Kurssin jälkeen voit jatkaa harjoittamista itsenäisesti ilman ohjaajaa. Pukeudu kurssille mukavaan ja joustavaan asuun. Jalkaan jarrusukat tai sisätossut. Vesipullo ja pientä
evästä mukaan. Kurssin kesto 4 tuntia.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi
20009 HUOLEHDI MUISTITERVEYDESTÄ
20.9.–15.11.2022, Ti 12.30–13.45
Opistotalo, Helmi-lk Vaasantie 7
Aivoterveyslähettiläs Pirjo-Riitta Varila 13 t
Kurssimaksu 26,00 €

Mitä aivoterveys tarkoittaa? Kuinka muisti toimii?
Kurssilla käsitellään erilaisia keinoja harjaannuttaa ja tukea muistia. Teemana on mm. seuraavat
aivoterveyteen vaikuttavat asiat; liikunta, uni, ravinto, sosiaaliset verkostot. Miten kulttuuri ja taide vaikuttaa aivojen hyvinvointiin. Kurssilla saadaan vinkkejä myös rentoutumiseen, muisteluun
ja aivojumppaan. Tule rohkeasti mukaan kuuntelemaan ja pohtimaan omaan aivoterveyteen vaikuttavista asioista. Kurssi sisältö pohjautuu Muistiliiton kurssimateriaaliin.

20240 TERVEELLINEN SYÖMINEN
21.9.–23.11.2022, Ke 16-17.30
Opistotalo, Maija-lk Vaasantie 7
Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 18 t
Kurssimaksu 36,00 €

Onko terveellinen syöminen tehtävä, jota ei viitsisi edes aloittaa? Millainen olisi helppo ja terveellinen arkiruokailu? Haluatko pohtia omia ruokailutottumuksiasi? Onko sinulla riskitekijöitä 2-tyypin
diabetekselle? Kurssilla arjen syömistä käsitellään
käytännönläheisesti. Erityisesti keskitymme hyvän ruokarytmin löytämiseen, kasvisten ja kuitujen lisäämiseen ruokavalioon, pieniin hyviin valintoihin ruokavaliossa ja elintarvikesisältöjen
vertailuun kauppareissuilla. Kurssilla tarvitset
ATK:n perustaitoja.

JOOGA

JOOGA
Kokkola
20051 SENIORIJOOGA, jatkoryhmä
9.9.–2.12.2022, 13.1.–5.5.2023
Pe 12.00–13.15
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 42 t
Kurssimaksu 59,00 €

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.

20053 SENIORIJOOGA, alkeisryhmä
/ opintosetelikurssi
8.9.–8.12.2022, To 15.30–16.45

Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 20 t
Kurssimaksu 36,00 € -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. HUOM! Ei
tuntia 3.11.

20052 AAMUJOOGA
5.9.–5.12.2022, Ma 8.00–9.00
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Joogaopettaja SJL Miia Mattila 16 t
Kurssimaksu 26,00 €
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Aamujooga avaa silmät ja herättelee kehon 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. Ei kokoontumista 12.9.

20054 JOOGAA ALOITTELEVILLE
JA VÄHÄN JOOGANNEILLE
8.9.–1.12.2022, To 17.00–18.30
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Joogaopettaja SJL Miia Mattila 24 t
Kurssimaksu 44,00 €

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.

20055 VINYASAJOOGA
7.9.–30.11.2022, Ke 16.45–18.15
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 24 t
Kurssimaksu 44,00 €

Tunneilla tehdään fyysisesti haasteellisempaa harjoitusta, jossa asanat (jooga-asennot) tehdään virtaavina liikesarjoina, syvän hengityksen rytmittäminä, jolloin asanat yhdistyvät saumattomaksi
kokonaisuudeksi. Liikesarjoihin kuuluu paljon nautinnollisia venytyksiä, unohtamatta taukoja. Joillakin tunneilla voidaan käyttää musiikkia taustalla.
Vaikeat krooniset ranneongelmat voivat hankaloittaa harjoituksen tekemistä. Oma liukumaton alusta mukaan.

20056 DYNAAMINEN JOOGA
8.9.–1.12.2022, To 18.45–2 0.15
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
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Joogaopettaja SJL Miia Mattila 24 t
Kurssimaksu 44,00 €

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. Syksyn kurssilla tehdään hieman kevyempää harjoitusta, joten se sopii myös niille, jotka eivät ole aiemmin jooganneet. Pukeudu joustaviin
vaatteisiin ja ota mukaasi lämmintä vaatetta lopun
rentoutukseen. Ota mukaasi myös oma luistamaton alusta.

20057 MIESTEN JOOGA
9.9.–25.11.2022, 13.1.–28.4.2023
Pe 16.30–18.00
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Joogaohjaaja SJL Miia Mattila 46 t
Kurssimaksu 59,00 €

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.

20059 VOIMAJOOGA alkeisjatko -ryhmä
6.9.–29.11.2022, Ti 16.45–18.15
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 24 t
Kurssimaksu 44,00 €

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.

JOOGA
20068 YINJOOGA
5.9.–28.11.2022, Ma 19.30–21.00
Ykspihlajan koulu / liikuntasali, Potinrannantie 15
Jooganopettaja SJL Miia Mattila 24 t
Kurssimaksu 44,00 €

20060 VOIMAJOOGA jatkoryhmä
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 18.30–20.00
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 67 t
Kurssimaksu 69,00 €

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.

Yinjooga on passiivinen, pehmeä ja meditatiivinen
harjoitus jolla vapautetaan kehon ja mielen kireyksiä. Asennot tuetaan hyvin ja niissä viivytään useita
minuutteja, jolloin ne pääsevät vaikuttamaan jänteisiin, niveliin ja aina rustoihin saakka. Samalla se
aktivoi parasympaattista hermostoa, joka auttaa
rentoutumaan. Pukeudu lämpimästi ja ota mukaasi oma alusta, peitto sekä tyyny.

20061 TUOLIJOOGA
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023. Ke 15.30–16.30
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
Jooganopettaja SJL® Satu Vuolteenaho 33 t
Kurssimaksu 53,00 €

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.

20067 HATHAJOOGA, jatkoryhmä
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 18.30–20.00
Opistotalo, Juhlasali, Vaasantie 7
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 50 t
Kurssimaksu 64,00 €

Kurssi on tarkoitettu niille, joille alkeet ovat jo 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.

Lohtaja
20062 HATHAJOOGA
6.9.–22.11.2022, 10.1.–11.4.2023. Ti 17.30–19.00
Lohtajan koulu/ sali, Lohtaja Alaviirteentie 12
Jooganopettaja SJL Miia Mattila 48 t
Kurssimaksu 64,00 €

Kurssilla tehdään lempeitä, koko kehoa hoitavia ja
rentouttavia hathajoogaharjoituksia. Liikkeet tehdään omaa luonnollista hengitystä kuunnellen.
Lempeä hathajooga sopii kaikille ikään ja kuntoon
katsomatta eikä aikaisempaa kokemusta joogasta
tarvita. Pukeudu mukavan rennosti ja lämpimästi
ja ota oma alusta mukaan.
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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

20065 HATHAJOOGA

Ullava
20063 YINJOOGA / opintosetelikurssi
14.9.–23.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 15.30–17.00
Rahkosen monitoimitalo, Ullava Rahkosentie 246
Kai Allan Heikkilä 46 t Kurssimaksu 59,00 € -50%

Yinjooga rentouttaa sekä kehoa että mieltä pitkäkestoisten venytysten eli jooga-asanoiden avulla.
Monipuolisia ohjelmia harjoitettaessa edistetään
koko kehon hyvinvointia mm. ennaltaehkäisemällä
ja hoitamalla monenlaisia selkävaivoja ja kiputiloja. Säännöllisen harjoittelun kautta myös keskittymiskyky ja tietoinen läsnäolo tässä hetkessä paranee. Monet saavat lisäksi apua uniongelmiinsa.
Harjoitukset tehdään lempeästi oman kehon rajoja kuunnellen ja kunnioittaen. Kurssille ovat kaikki
tervetulleita, ikään, sukupuoleen tai tasoon katsomatta. Ota mukaan joustavat vaatteet sekä avoin ja
utelias mieli! Tunnin lopussa aina loppurentoutus.

Kälviä
20064 VINYASAJOOGA
5.9.–28.11.2022, Ma 16.45–18.15
Ruotsalon koulu, Kälviä Ruotsalon kylätie 72
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 24 t
Kurssimaksu 44,00 €

Kurssin aikana tutustutaan fyysisesti haasteellisempaan joogaharjoitukseen. Vinyasajoogassa
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5.9.–28.11.2022, 16.1.–17.4.2023
Ma 18.30–20.00
Ruotsalon koulu, Kälviä Ruotsalon kylätie 72
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 48 t
Kurssimaksu 64,00 €

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.

20066 DYNAAMINEN HATHAJOOGA
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023
To 17.30–19.00
Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3
SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 48 t
Kurssimaksu 64,00 €

Perinteistä hathajoogaa dynaamisempi harjoitus,
jossa opetellaan aurinkotervehdyksiä, tehdään erilaisia 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 opetusta kiirastorstaina 6.4.2023!

TANSSI

TANSSI
25119 TANSSIMIX ALKEISKURSSI
1.8.–31.12.2022, La 12.00–13.00
Opistotalo, Juhlasali / Institutshuset, Festsal
Vaasantie 7 / Vasavägen 7
Mia Försti 2 t Kurssimaksu 16,00 €

Alkeistunneille et tarvitse mitään tanssitaustaa,
harjoitellaan alusta lähtien rauhassa eri tansseja
oppien, mm. merengueta, valssia, salsaa, jenkkaa
ja rumbaa.

25019 TANSSIMIX 2 KURSSI
10.–17.9.2022, La 13.15–14.15
Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7
Mia Försti 3 t Kurssimaksu 16,00 €

Rentoa tanssillista liikuntaa ilman paria. Lattari-,

swing- ja lavatanssimusiikkiin, hauskaa pitäen ja
samalla useiden paritanssinakin tanssittavien tanssien perusaskeleet, tekniikat ja kuviot oppien! Tunneille et tarvitse tanssitaustaa, mutta jotakin ryhmäliikuntataustaa olisi hyvä olla, koska etenemme
hiukan nopeammin kuin alkeistunneilla. Tanssimme mm. buggia, bachataa, salsaa, cha chata ja hidasta valssia.

25124 COUNTRY-TANSSI
23.9.–7.10.2022, Pe 18.00–19.30
Urheilutalo, peilisali Vapaudentie 1
Aino Nykvist 6 t Kurssimaksu 22,00 €

Countrytanssi eli rivitanssi sopii kaikenikäisille
tanssimisesta kiinnostuneille henkilöille, ja se sopii
mainiosti kunnon kohottamiseen. Nimensä mukaisesti rivitanssia tanssitaan yksin, mutta ryhmässä
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riveittäin. Tanssit koostuvat helpoista askelkuvioista, joita toistamme letkeän countrymusiikin tahtiin. Lähdemme aina liikkeelle hitaasti ja kasvatamme nopeutta pikkuhiljaa.

25134 ITÄMAINEN TANSSI, alkeiskurssi
5.9.–28.11.2022, Ma 19.00–20.00
Mäntykankaan koulu, peilisali
A. Chydeniuksenkatu 72
Tuuli Koistila 16 t Kurssimaksu 36,00 €

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.

25140 TANSSIJUMPPA
7.9.–30.11.2022, 12.1.–19.4.2023
Ke 16.30–17.30
Urheilutalo, peilisali Vapaudentie 1
Eveliina Honkaharju 33 t Kurssimaksu 53,00 €

Tanssillinen liikuntamuoto, joka perustuu eri tanssilajien ja jumpan yhdistelmään, lisättynä kevyellä lihaskuntotreenillä. Tunnilla kuka tahansa voi
kohentaa kuntoaan ja hankkia hyvää mieltä menevän ja monipuolisen musiikin tahtiin. Tunneilla soi
pääasiassa kotimainen tanssimusiikki aina tangosta salsaan ja humpasta jiveen eikä tanssiparia tarvita. Tärkeintä on rento ja hyvä fiilis, jossa jokainen
saa liikkua omalla tasollaan.
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Baletti
25111 MUMMUBALETTI
/ opintosetelikurssi
5.9.–1.12.2022, 19.1.–24.4.2023
Ma 17.00–18.00
Urheilutalo, peilisali Vapaudentie 1
Helena Popov 31 t Kurssimaksu 53,00 € -50%

Kurssi on suunnattu iäkkäämmille, balettia jonkin
verran tai ei lainkaan harrastaneille, naisille. Kurssilla venytellään lihaksia kevyesti ja kiireettä. Baletti parantaa ryhtiä, tasapainoa ja lihaskuntoa sekä
lisää kehon liikkuvuutta. Varaa ylle t-paita, joustavat housut ja pehmeäpohjaiset tossut tai balettitossut. Balettia ei viikolla 41-42. Kurssi alkaa keväällä 2023 viikolla 3.

25113 TÄTIBALETTI A1
5.9.–28.11.2022, 16.1.–24.4.2023
Ma 18.00–19.00
Urheilutalo, peilisali Vapaudentie 1
Helena Popov 32 t Kurssimaksu 53,00 €

Kurssi on suunnattu aikuisille naisille, jotka eivät
ole harrastaneet balettia aiemmin. Baletti parantaa
ryhtiä, tasapainoa, lisää kehon liikkuvuutta sekä
kiinteyttää ja muokkaa tehokkaasti vartaloa. Baletti
soveltuu kaiken ikäisille, se on helppoa ja tehokasta liikuntaa. Varaa ylle t-paita, joustavat housut ja

TANSSI

pehmeäpohjaiset tossut tai balettitossut. Tervetuloa tutustumaan! Balettia ei viikoilla 41-42.

Kurssi on suunnattu aikuisille, balettiin jo tutustuneille, naisille. Kerrataan alkeita ja opetellaan hieman lisää liikkeitä. Varaa ylle t-paita, joustavat housut ja pehmeäpohjaiset tossut tai balettitossut.
Balettia ei viikoilla 41-42.

25114 TÄTIBALETTI B1, Ryhmä 1
7.9.–30.11.2022, 18.1.–19.4.2023
Ke 17.30–18.30
Taidetalo Renlund, tanssisali Pormestarinkatu 32
Helena Popov 32 t Kurssimaksu 53,00 €

25117 TÄTIBALETTI B 2
6.9.–29.11.2022, 18.1.–25.4.2023
Ti 18.30–20.00
Taidetalo Renlund, tanssisali Pormestarinkatu 32
Helena Popov 50 t Kurssimaksu 64,00 €

Kurssi on suunnattu aikuisille, balettiin jo tutustuneille, naisille. Kerrataan alkeita ja opetellaan hieman lisää liikkeitä. Varaa ylle t-paita, joustavat housut ja pehmeäpohjaiset tossut tai balettitossut.
Balettia ei viikoilla 41-42.

Kurssi on suunnattu aikuisille, balettia 3-5 vuotta
harrastaneille naisille. Kerrataan alkeita ja opetellaan hieman lisää liikkeitä. Varaa ylle t-paita, joustavat housut ja pehmeäpohjaiset tossut tai balettitossut. Kärkitossut eivät ole pakolliset. Balettia ei
viikoilla 41-42.

25116 TÄTIBALETTI B1, Ryhmä 2
6.9.–29.11.2022, 17.1.–18.4.2023
Ti 17.30–18.30
Taidetalo Renlund, tanssisali Pormestarinkatu 32
Helena Popov 32 t Kurssimaksu 53,00 €

25118 TÄTIBALETTI C
7.9.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023
Ke 18.30–20.00
Taidetalo Renlund, tanssisali Pormestarinkatu 32
Helena Popov 48 t Kurssimaksu 64,00 €

Kurssi on suunnattu aikuisille, baletin oikeat asennot hallitseville naisille. Suositeltu alaikäraja on 19
v. Opetellaan lisää vaativampia liikkeitä. Varaa ylle
t-paita, joustavat housut ja pehmeäpohjaiset tossut tai balettitossut + kärkitossut. Balettia ei viikoilla 41-42.

25115 EXTRABALETTITUNTI

MARIANNE TALUS

8.9.–1.12.2022, 19.1.–13.4.2023
To 16.00–17.00
Urheilutalo, peilisali Vapaudentie 1
Helena Popov 31 t Kurssimaksu 53,00 €

Extra balettitunti sopii kaikille jo balettia harrastaneille. Rauhallinen tunti, jossa keskitytään venytyksiin ja helppoihin sarjoihin. Balettia ei viikoilla 41-42
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AIJA ISOSAARI

Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00

KUVATAIDE
Grafiikka ja kuvanveisto
36001 GRAFIIKKA
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023. Ti 17.45–20.45
Kuvataidekoulu/ grafiikkapaja Kansakoulukatu 6 b
Eeva Huotari 100 t Kurssimaksu 97,00 €

Kurssilla työskennellään pääasiassa metalligrafiikan perusmenetelmin (kuivaneula, viivasyövytys,
akvatinta). Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille. Materiaalimaksu 22 €, painopapereita ja kuparia voit ostaa kurssilta. Huom! Kurssilla tehdään töitä omaan
käyttöön, myyntitarkoitukseen tehtäviä töitä varten grafiikanpajaa voi vuokrata kuvataidekoululta.

36002 GRAFIIKAN PÄIVÄKURSSI
/ opintosetelikurssi
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023. Ke 10.00–13.00
Kuvataidekoulu/grafiikkapaja Kansakoulukatu 6 b
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Kuvataiteilija Marianne Kaustinen 100 t
Kurssimaksu 97,00 € -50%

Kurssilla työskennellään grafiikan eri perustekniikoin kurssilaisten omien tavoitteiden mukaan.
Myös vasta-alkajat ovat tervetulleita. Materiaalimaksu 22€, painopapereista erillinen maksu käytön mukaan. Huom! Kurssilla tehdään töitä omaan
käyttöön, myyntitarkoitukseen tehtäviä töitä varten grafiikanpajaa voi vuokrata kuvataidekoululta.

36003 GRAFIIKAN VIIKONLOPPUKURSSI 1
11.–12.11.2022. Pe 18.00–21.00, La 10.00–16.00
Kuvataidekoulu/grafiikkapaja Kansakoulukatu 6 b
Kuvataiteilija Marianne Kaustinen 12 t
Kurssimaksu 26,00 €

Tule painamaan esim. jouluiset kortit tai yksi isompi teos helppoja grafiikanmenetelmiä käyttäen. Aiempaa kokemusta grafiikasta ei tarvitse olla. Materiaalimaksu 5€, painopapereista ja korttipohjista
erillinen maksu.

KUVATAIDE

36010 KUVANVEISTO

36012 KUVANVEISTO

7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 17.30–20.30
Puuhatalo, Ykspihlaja Metsäkatu 9
Kuvanveistäjä Kaija Kontulainen 100 t
Kurssimaksu 225,00 €

15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023
To 17.30–20.30
Entinen kunnantalo 1 Kälviäntie 39
Kuvanveistäjä Kaija Kontulainen 96 t
Kurssimaksu 185,00 €

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. Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Kurssilla piirretään ja muovaillaan elävän mallin
mukaan. Työ valetaan kipsiin tai betoniin, tai poltetaan. Ensimmäiselle kerralle mukaan piirustusvälineet. Materiaalikustannukset peritään erikseen. Ei
opetusta 6.4.2023. Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä.
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oman oppimisen toiveesi. Ensimmäisellä kerralla
vapaavalintaiset maalausmateriaalit mukaan. Undervisning möjligt även på svenska. Kuvataideharrastuksen aloittelijat ja aiemmin harrastaneet rohkeasti mukaan kuvailmaisuun!

37002 AJATUKSET KUVIKSI 2
- PIIRUSTUS JA MAALAUS
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023
To 12.00–15.00
Kuvataidekoulu/maalaussali Kansakoulukatu 6 B
Kuvataiteilija Tiina Granholm 100 t
Kurssimaksu 97,00 €

Piirustus ja maalaus
30001 TUTUSTUMINEN DIGITAALISEEN
PIIRTÄMISEEN
4.–5.11.2022
Pe 16.00–19.00, La 11.00–15.00
Lasten- ja nuorten kuvataidekoulu LK 2
Kansakoulukatu 6 b
Heidi Pokela 11 t Kurssimaksu 31,00 €

Viikonloppukurssin aikana pääset tutustumaan digitaaliseen piirtämiseen. Piirto-ohjelmista tutustutaan ilmaisen FireAlpaca-ohjelman käyttöön ja harjoitellaan Wacom-piirtolaudalla piirtämistä. Kurssin
lopuksi katsotaan yhdessä miten ja millaisilla ohjelmilla voit jatkaa piirtämistä itsenäisesti kotona.
Kurssilla ei tarvitse olla omia välineitä vaan tutustumisen ajan käytämme vuokralaitteita. Lauantaille
voit ottaa itsellesi mukaan hiukan välipalaa.

37001 AJATUKSET KUVIKSI 1 - MAALAUS
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023. Ti 10.00–13.00
Kuvataidekoulu/maalaussali Kansakoulukatu 6 B
Kuvataiteilija Tiina Granholm 100 t
Kurssimaksu 97,00 €

Kehitellään mielikuvia ja ideoita oman kuvailmaisun mukaan. Hyödynnetään teemoja ja kuvaesimerkkejä maalaamisen perusharjoituksissa. Materiaalin voi vaihdella tehtävän mukaan tai valikoida
itselleen sopivan. Kurssin sisällön lisäksi voit esittää
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Kehitellään mielikuvia ja ideoita eri tehtävin oman
kuvailmaisun mukaan. Tehtävät etenevät muodon
rakenteen kuvaamisesta, sekä piirtäen että maalaten, kuvailmaisun vahvistamiseen. Hyödynnetään
teemoja ja pohditaan kuvaesimerkkien vaikutusta työskentelyyn. Kurssin sisällön lisäksi voit esittää
oman oppimisen toiveesi. Ensimmäiselle kerralle
mukaan lyijykynäpiirrin ja värit. Undervisning möjligt även på svenska. Kuvataideharrastuksen aloittelijat ja aiemmin harrastaneet rohkeasti mukaan
kuvailmaisuun!

37003 PIIRUSTUS JA MAALAUS
- YHDISTELLEN
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023
Ti 18.30–21.00
Kuvataidekoulu/maalaussali Kansakoulukatu 6 B
Kuvataiteilija Tiina Granholm 84 t Kurssimaksu 83,00 €

Kurssilla harjoitellaan taidemateriaalin yhdistämistä piirtäen ja maalaten. Työskentelytapoihin tutustutaan perusharjoituksin ja esimerkein. Materiaaleja ja tekniikoita voit yhdistellä oman ilmaisun
mukaisesti tai keskittyä tiettyyn tehtävään. Kurssin sisällön lisäksi voit esittää oman oppimisen toiveesi. Ensimmäisellä kerralla mukaan lyijykynäpiirrin ja reilun kokoinen paperi. Undervisning möjligt
även på svenska. Kuvataideharrastuksen aloittelijat ja aiemmin harrastaneet rohkeasti mukaan kuvailmaisuun!

KUVATAIDE
37004 PIIRUSTUS JA MAALAUS
HARRASTAJILLE KÄLVIÄLLÄ

37010 ILOA VÄREISTÄ SENIOREILLE
/ opintosetelikurssi

20.9.–29.11.2022, 17.1.–11.4.2023
Ti 18.00–21.00
Lucina Hagmanin koulu, Kälviä Marttilankatu 1
Helena Honkala 88 t Kurssimaksu 90,00 €

22.9.–1.12.2022, 19.1.–13.4.2023
To 15.15–17.30
Kirkonkylän koulu, Lohtaja Karhintie 3
Tiina Mäki-Petäjä 24 t Kurssimaksu 44,00 € -50%

Tämä kurssi on juuri kuin Sinulle tehty! Ota ensimmäisellä kerralla mukaasi maalausvälineet tai vaikka värikynät ja piirustuspaperia. Kurssilla tutustutaan välineistöön. Ensimmäisellä kerralla saat
lisäohjeita. Tartu tilaisuuteen ja innostu reippaasti kehittävästä harrastuksesta! Kurssi sopii kaikenikäisille.

Kurssilla maalataan akvarelli- ja akryylimaaleilla sekä musteella. Piirretään hiilillä ja pastelliliiduilla. Muotoilemme myös savea. Materiaalimaksu 15€
maksetaan suoraan opettajalle. Kurssi on tarkoitetu seniori-ikäisille. Kurssi kokoontuu kerran kuukaudessa.

37007 ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS
/ CROQUIS-PIIRUSTUS
17.9.–10.12.2022, 14.1.–8.4.2023
La 11.00–14.00
Kuvataidekoulu/maalaussali Kansakoulukatu 6 B
Kallioinen Johanna 56 t Kurssimaksu 98,00 €

Kurssikerroilla tuntien aluksi “lämmitellään” lyhyillä
croquis-luonnoksilla ja loppuaika piirretään/ maalataan pidempikestoista asentoa. Opetellaan havaitsemaan kuvallisen ilmaisun kannalta oleellisia
asioita, kuten mittasuhteita, tilaa, muotoa ja liikettä. Painotamme viivan, varjostuksen, valon ja varjon (valöörit) ilmaisua sekä ilmaisutekniikoita. Kurssi sopii myös vasta-alkajille, sillä jokaista ohjataan
oman työskentelyn mukaan. Edistyneempiä kannustetaan kokeilemaan uutta. Tunneilla tapoja ja
mahdollisuuksia havainnollistetaan kuvin. Mukaan
omat materiaalit, esim. A1 piirustuspaperia (huokoista ja kestävää), maalarinteippiä, piirustuslehtiö/ luonnoskirja, piirustuskyniä eri kovuuksia (B2,
B4, B6, pehmeämmät hyviä), piirustushiili ja fiksatiivi. Hiilen kanssa säämiskä ja valkoinen perus-koulukumi ovat käteviä. Muste ja vesiliukoiset maalausvälineet (+ pensseleitä) toimivat myös. Syksyn
kokoontumiset ovat lauantaisin 17.9., 1.10., 15.10.,
29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.2022. Kevään kokoontumiskerrat ovat 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3.
ja 8.4.2023.

Ikonimaalaus
40021 IKONIMAALAUS
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023
Ke 10.00–13.00
Opistotalo, Helmi-lk Vaasantie 7
Pirkko Isoaho 100 t Kurssimaksu 97,00 €

Maalataan ikoneita puulaatalle vanhan perinteen
mukaan temperavärein. Laattoja ja värejä voi ostaa
opettajalta. Paperia ja kynä mukaan.
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NÄYTTÄMÖ- JA SANATAIDE
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00
teet, omat eväät sekä paljon hyvää mieltä. Kurssi
on suunnattu 10-15 -vuotiaille.

35001 VENKULA-PAJA
18.–20.11.2022
Pe 17.30–20.30, La 10.00–14.00, Su 10.00–14.00
Marttilan koulu, Kälviä Kälviäntie 70
Tanja Kupiainen 14 t Kurssimaksu 26,00 €

Tutustutaan teatteri-ilmaisun saloihin leikin kautta
sekä improvisoiden. Viikonlopun aikana jokainen
pääsee loistamaan- ilman kilpailua. Luvassa siis
hulvatonta menoa ja venkulointia ihan luvan kanssa, kenen pokka kestää pisimpään?

35003 TEATTERIKURSSI PYSTYMEHTÄ

R: PULKKINEN

6.9.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023. Ti 18.00–19.30
Rahkosen Nuorisoseura Rahkosentie 226
Katja Hakala 69 t Kurssimaksu 78,00 €

NÄYTTÄMÖ- JA SANATAIDE
Näyttämötaide
35000 TEATTERIVIIKONLOPPU NUORILLE
7.–9.10.2022
Pe 17.30–20.30, La 10.00–14.00, Su 10.00–14.00
Marttilan koulu, Kälviä Kälviäntie 70
Minna Högbacka 14 t Kurssimaksu 26,00 €

Tule tutustumaan teatterin saloihin erilaisten luovien harjoitteiden ja leikkien kautta. Opettelemme
improvisaation ja kehollisen viestinnän alkeita sekä
hahmon rakennusta. Valmistamme kurssin aikana
lyhyitä sketsejä/kohtauksia. Tule rohkeasti mukaan
tutkimaan teatterin värikästä maailmaa ja pitämään hauskaa yhdessä. Ota mukaan rennot vaat66 • OPINTO-OHJELMA 2022–2023

Kurssilla perehdytään näyttelijätyön perusteisiin
teatterin perusharjoitusten ja improvisaation avulla.Tutustutaan teatterin eri genreihin, opitaan erilaisia tekniikoita ja teatteritietoutta ja -historiaa.
Kurssiin kuuluu myös tanssi-ilmaisuun perehtyminen tanssi-innostamisen® menetelmällä. Kurssi on
yli 15-vuotiaille.

35004 TEATTERI GITTA
(LOHTAJAN TEATTERIKURSSI)
7.9.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023. Ke 18.30–20.00
Lohtajan koulu/ sali, Lohtaja Alaviirteentie 12
Teatteriopettaja Satu Virtala 69 t Kurssimaksu 78,00 €

Lohtajan Teatteri Gitta ryn kanssa yhteistoimintana järjestetty suosittu teatterikurssi alkaa jälleen!
Tutustumme teatterin tekemiseen prosessina ja
valmistamme teatteriesityksen. Tutustutaan myös
improvisaatioon, joka auttaa heittäytymään ja helpottaa esiintymisjännitystä. Teemme draamaharjoitusten lisäksi commedia dell’arte -komediateatteriin ja klovneriaan liittyviä harjoitteita. Opitaan
näyttelijän tekniikoita, joita voi soveltaa omassa ilmaisussa. Sekä uudet että vanhat kurssilaiset ovat
tervetulleita!

NÄYTTÄMÖ- JA SANATAIDE

lounas- ja kahvitauot, joten niitä varten voi varata evästä. Kolme opetuskertaa toteutetaan etänä.
Opettajalta saat linkin, jolla pääset mukaan etäopetukseen. Lähiopetuspäivät: 24.9., 1.10., 15.10.,
29.10., 18.3.2023, 1.4., 15.4. ja 29.4. Etäopetuspäivät: 12.11., 21.1.2023 ja 18.2. Etäopetuspäivinä
kurssi kokoontuu klo 11.00-14.00.

35112 KIELENHUOLLON KURSSI
12.10.–16.11.2022
Ke 17.30–19.00
Kiviniityn koulu/luokkatila Kuusitie 3
Maija Kudiabor 10 t Kurssimaksu 22,00 €

Haluatko saada tekstisi sujuvaksi ja välttää yleisimmät kielelliset kömmähdykset? Kurssilla käydään
läpi kielenhuoltoa muun muassa välimerkkien,
yhdyssanojen ja sujuvien virkerakenteiden osalta. Osallistujat pääsevät soveltamaan kurssilla oppimaansa myös itse kirjoittamiinsa teksteihin. Kielenhuollon perusasioiden käsittelyn lisäksi kurssin
sisältö painottuu siis osallistujien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Ei opetusta viikolla 42.

Sanataide
35110 KIRJOITTAJAKURSSI
24.9.–12.11.2022, 21.1.–29.4.2023
La 10.00–14.30
Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7
Katja Hakala 60 t Kurssimaksu 78,00 €

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. Kurssiin sisältyy kurssilaisten toivomus palautteiden antamisesta. Kurssille tarvitset mukaan kirjoitusvälineet ja/
tai läppärin. Kurssipäivän aikana pidetään pienet

35115 KIRJALLISUUSPIIRI
8.9.–8.12.2022, 12.1.–27.4.2023
To 17.30–19.00
Kaupunginkirjasto, Hongell-sali Isokatu 3
Teatteriopettaja Satu Virtala 30 t Kurssimaksu 44,00 €

Kurssilla luetaan ryhmän valitsemia kirjoja klassikoista uutuuksiin. Keskustellaan ja pohditaan luettua yhdessä. Kurssi kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen torstai: 8.9., 22.9., 6.10., 27.10., 10.11.,
24.11. ja 8.12.2022. Kurssi jatkuu 12.1., 26.1., 9.2.,
23.2., 9.3., 23.3., 13.4. ja 27.4.2023.
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KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU

T. MIIKKULAINEN

Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00

KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU
Keramiikka, posliininmaalaus
40002 LAUANTAIKALAASIT,
KERAMIIKKAKURSSI KÄLVIÄLLÄ
10.9.–3.12.2022, 14.1.–22.4.2023. La 10.00–13.00
Fästäämö Kälviäntie 39
Keraamikko Merja Pohjonen 100 t
Kurssimaksu 102,00 €

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 la 8.4.2023!

40004 KERAMIIKKA
5.9.–22.11.2022, 9.1.–3.4.2023. Ma 18.00–21.00
Lohtajan koulu, Lohtaja Alaviirteentie 12
Carita Karhula 92 t Kurssimaksu 90,00 €

Tule mukaan hauskaan harrastukseen, teemme koriste- ja käyttöesineitä eri savilaaduista eri tekniikoita käyttäen. Opettelemme enkopin käyttöä ja
lasitusta. Savet tilataan ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen, jokaiselle käyttötarkoituksen
mukaan.

KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU
40005 TIISTAIKERAMIIKKA
6.9.–29.11.2022, 1.1.–11.4.2023. Ti 18.15–21.15
Kuvataidekoulu, keramiikkapaja Kansakoulukatu 6 b
Keraamikko Irma Jylhä 100 t Kurssimaksu 117,00 €

Valmistetaan keraamisia käyttöesineitä ja veistoshahmoja. Opetellaan ja kerrataan keramiikan
käsinrakennusmenetelmiä, dreijausta, koristelutekniikoita ja lasittamista. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että keramiikkaa aiemmin harrastaneille.
Materiaalit hankitaan yhteistilauksena. Polttomaksu sisältyy kurssin hintaan.

40006 TORSTAIKERAMIIKKA
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023. To 18.00–21.00
Kuvataidekoulu, keramiikkapaja Kansakoulukatu 6 b
Keraamikko Irma Jylhä 100 t Kurssimaksu 117,00 €

Keraamista kuvanveistoa ja käyttöesineitä omien
suunnitelmien ja yhdessä sovittujen aiheiden mukaan. Käsinrakentamisen ja dreijauksen lisäksi mahdollisuus valmistaa kipsimuotti valuesineitä tai saven prässäystä varten. Tutustutaan erilaisiin
keramiikan koristelutekniikoihin. Materiaalit hankitaan yhteistilauksena. Polttomaksu sisältyy kurssin
hintaan. Ei opetusta kiirastorstaina.

40500 KERAMIIKKA-AAMU
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023. Ke 10.00–13.00
Kuvataidekoulu, keramiikkapaja Kansakoulukatu 6 b
Keraamikko Merja Pohjonen 100 t
Kurssimaksu 117,00 €

Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022 22.00
Kurssi on suunnattu aloittelijoille sekä aikaisemmin
keramiikkaa harrastaneille. Kurssilla käsitellään saven ominaisuuksia ja opitaan useita saven muotoilumetodeja ja dreijausta. Opetellaan koristelua ja
lasittamista. Keramiikkapoltto tapahtuu enimmäkseen sähköuunilla. Rakupoltto kaasu-uunilla on
myös mahdollista. Kurssilaisia rohkaistaan toteuttamaan omia ideoitaan ja suunnitelmiaan. Savet ja
materiaalit hankitaan yhteistilauksena. Sähkö- ja
kaasu-uunien polttomaksut sisältyvät kurssin hintaan. Opetuskielenä suomi ja ruotsi.

40502 MAANANTAIKERAMIIKKA,
JATKOKURSSI
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023. Ma 18.00–21.00
Kuvataidekoulu, keramiikkapaja Kansakoulukatu 6 b
Keraamikko Merja Pohjonen 100 t
Kurssimaksu 117,00 €
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022 22.00

Jatkokurssi on suunnattu kokeneille ja jo aiemmin
savenmuotoilua harrastaneille. Osallistujat ideoivat ja työskentelevät itsenäisesti ja saavat yksilöllistä ohjausta. Kurssilla voi kokeilla eri savilaatuja,
tekniikoita ja polttomenetelmiä. Osallistujat voivat
syventää tietojaan ja taitojaan keskittyen johonkin
tekniikkaan, koristelumenetelmään tai vaikkapa
valmistaa itse tehtyjen kokeiden perusteella toimivia lasitteita. Sähköuuni- ja raku-uunipolttomaksut
sisältyvät kurssimaksuun, mutta puu-uunipolttokustannukset eivät. Savet ja materiaalit tilataan yhteishankintana. Opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi.

40025 POSLIININMAALAUS
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023. To 17.00–20.00
Opistotalo, Helmi-lk Vaasantie 7
Pirkko Isoaho 96 t Kurssimaksu 97,00 €

Maalataan posliinia jauhe- ja metalliväreillä sekä
lystreillä, omia ja opettajan malleja soveltaen. Mukaan kynää ja paperia. Huom! Ei opetusta kiirastorstaina 6.4.

Lasityö ja korut
40030 LASITAITEEN KURSSI
13.9.–22.11.2022. Ti 17.30–20.30
Opistotalo, Helmi-lk Vaasantie 7
Lasitaiteilija Jari Hangassalo 40 t Kurssimaksu 83,00 €

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan lasitöitä Tiffany-, lyijylasi- ja lasinsulatustekniikoilla. Kurssi soveltuu sekä aloitteleville, kuin myös osaamistaan
syventäville harrastajille. Materiaalimaksu käytön
mukaan, mahdollisesta uunisulatuksesta erillismaksu. Työvälinemaksu 10 € sisältyy kurssihintaan.
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KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00
40012 KORUJA ASTIOIDEN SIRPALEISTA

RAIJA ORRENMAA

4.12.2022, Su 10.15–15.00
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
FM Mervi Annala-Väisänen 6 t Kurssimaksu 22,00 €

40010 HOPEAKORUJEN VALMISTUS,
alkeet

Kierrätä kauniit ja muistorikkaat, rikkoutuneet astiasi valmistamalla niistä persoonallisia koruja. Kahvikuppien, kulhojen ja lautasten sirpaleet hiotaan
haluttuun muotoon ja kiinnitetään valmiisiin korupohjiin. Opettajalla on myytävänä erilaisia korupohjia ja -osia sekä varalta jonkin verran astiapaloja. Päivän aikana ennättää valmistaa monta korua.
Materiaalit käytön mukaan, työvälinemaksu 5 €.

15.9.-10.11.2022, 12.1.-23.3.2023. To 17.45–20.00
Ykspihlajan koulu / teknisentyön luokkatila
Potinrannantie 15
Artesaani Rita ylinen 33 t Kurssimaksu 53,00 €

Suunnattu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa
kokemusta hopeakorujen valmistamisesta. Kurssille voi tulla myös viimeistelemään keskeneräiseksi
jääneen työn. Opettelemme perustekniikat, joiden
avulla voi valmistaa esim. sormuksen, riipuksen tai
rintakorun. Korut tehdään hopealevystä sahaamalla ja juottamalla. Materiaali - ja tarvikemaksu käytön mukaan. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko.

40011 HOPEAKORUJEN VALMISTUS,
syventävä kurssi
14.9.–7.12.2022, 11.1.–19.4.2023. Ke 17.30–20.30
Ykspihlajan koulu / teknisentyön luokkatila
Potinrannantie 15
Kultaseppä Laura Nissi 60 t Kurssimaksu 69,00 €

Kurssi on tarkoitettu hopeakorujen työstön perusteet hallitseville. Valmistamme kurssilla koruja hopeasta sekä muista metalleista niin helpoin
kuin haastavinkin tekniikoin. Kokeilemme luovasti erilaisia, mielenkiintoisia tekniikoita kurssilaisten
oman kiinnostuksen mukaan, metallin muokkaustekniikoista erilaisiin kivenistutustekniikoihin. Tarvikemaksu 5 € (sis. mm. nestekaasun, hiontapaperit, juotteet) kerätään kurssilla. Kurssi kokoontuu
joka toinen viikko.
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Puutyöt ja entisöinti
40039 PUUTYÖN PÄIVÄRYHMÄ
/ opintosetelikurssi
9.9.–2.12.2022, 13.1.–14.4.2023. Pe 15.00–18.00
Hollihaan koulu/tekn. työn luokka Pikiruukintie 4
Kimmo Järvelä 96 t Kurssimaksu 97,00 € -50%

Kurssilla opetetaan puutyöstön turvallinen tekeminen. Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia puutöitä. Tutustutaan esineiden rakenne- ja liitosmahdollisuuksiin. Oma puutavara mukaan. Kurssi on vain
yli 15-vuotiaille.

40040 PUUTYÖN ILTARYHMÄ
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023. To 17.30–20.30
Hollihaan koulu/tekn. työn luokka Pikiruukintie 4
Kimmo Järvelä 100 t Kurssimaksu 97,00 €

KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU

Kurssilla opetetaan puutyöstön turvallinen tekeminen. Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia puutöitä. Tutustutaan esineiden rakenne- ja liitosmahdollisuuksiin. Oma puutavara mukaan. Kurssi on
vain yli 15-vuotiaille. Ei opetusta Kiirastorstaina
6.4.2023.

40041 NUORTEN PUUTYÖKURSSI
12.9.–28.11.2022, Ma 15.00–17.00
Isokylän koulu, tekn.työn luokka Sillanpääntie 2
Matias Yliniemi 29 t Kurssimaksu 44,00 €

Haluatko tehdä oman miekan, rullalaudan vai
oman tyylisen huonekalun? Tule tekemään unelmiesi puutöitä. Työt sovitetaan taitojen mukaan
opiskelijoille sopiviksi. Opiskelijat hankkivat itse
materiaalit.

Riku Halmeenpää 100 t Kurssimaksu 97,00 €

Monipuolinen puutyökurssi, jonka tarkempi sisältö
määritellään yhdessä kurssilaisten kanssa.

40050 ENTISÖINTI JA PUUTYÖ
14.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023. Ke 14.00–17.00
Kokkolan suomalainen lukio, tekn.työn luokka
Torikatu 41 A
Asko Muilu 92 t Kurssimaksu 90,00 €

Kurssilla on mahdollista korjata tai entisöidä ja pintakäsitellä esineitä. Myös puutöiden ja koristeveiston tekeminen on mahdollista. Tutustumme
ensimmäisellä kokoontumiskerralla millaisiin projekteihin osallistujat ovat lähdössä. Työkalujen käytön ja tekniikoiden opettelu tehdään valmistettavien tavaroiden vaatimusten mukaan.

40046 PUUTYÖT JA ENTISÖINTI
/ opintosetelikurssi
8.9.–24.11.2022, 12.1.–20.4.2023
To 18.00–20.15
Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29
Tarmo Mård 72 t Kurssimaksu 78,00 € - 50%

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia
puutöitä oppilaiden tarpeiden mukaan. Kurssilla
voi myös korjata ja entisöidä vanhoja huonekaluja. Kurssilla ei verhoilla kalusteita. Ei opetusta kiirastorstaina 6.4.2023.

40047 MONENLAISTA TEKNISTÄ
TYÖSTÄMISTÄ

40053 VANHOJEN IKKUNOIDEN
KORJAAMINEN

5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023. Ma 18.00–21.00
Lucina Hagmanin koulun tekn.työn luokka, Kälviä
Marttilankatu 1
Eerik Mustajärvi 100 t Kurssimaksu 97,00 €

25.11.–3.12.2022. Pe 17.30–20.30, La 9.00–16.30
Kiviniityn koulu/tekn.työn lk Kuusitie 3
Riku Halmeenpää 22 t Kurssimaksu 44,00 €

Kaikenlaiset käsityöt puusta metalliin. Mahdollisuus tutustua myös cnc-työstön ja 3D-tulostuksen
saloihin.

40048 VERSTAALLE TÖIHIN
5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023. Ma 17.30–20.30
Lohtajan koulu, Lohtaja Alaviirteentie 12

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 25.11.-26.11 ja 3.12.
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40056 VANHAN HIRSITALON PERINTEINEN
KORJAAMINEN

40062 KIELISOITIN VALMISTUS

16.–17.9.2022. Pe 17.30–20.30, La 9.00–15.00
Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7
Riku Halmeenpää 12 t Kurssimaksu 26,00 €

Hollihaan koulu/tekn. työn luokka Pikiruukintie 4
Heikki Juvonen 100 t Kurssimaksu 97,00 €

7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023. Ke 18.00–21.00

Kurssilla ohjataan viulujen, kanteleiden ym. kielisottimien valmistamista. Opettaja auttaa materiaalien ja piirustusten hankinnassa. Ensimmäisellä
kerralla kartoitetaan mitä kukin ryhtyy tekemään ja
mietitään tarpeelliset materiaalit. Kurssilla voidaan
myös huoltaa ja korjata vanhoja soittimia. Aloittava
soitinrakentaja ei välttämättä ehdi valmistaa esim.
viulua vain tämän kurssin työskentelyajan puitteissa. Aiempi kokemus soitinrakennuksesta ei ole
välttämätöntä, mutta huomioi omat puutyötaitosi
soitinta valitessasi.

Perjantai-illan ja lauantai aamupäivän aikana perehdytään vanhojen hirsitalojen rakenteisiin ja korjausmenetelmiin. Iltapäivällä tutustutaan hirsitalokohteessa rakenteisiin ja korjausten toteutukseen.
Siirtyminen kohteeseen tehdään omilla autoilla.

TOM BJON

40063 SÄHKÖKITARAN VALMISTUS

Rakentelu
40060 PUUKON TEKO
6.10.–1.12.2022, 12.1.–9.2.2023. To 18.00–21.00
Isokylän koulu, tekn.työn luokka Sillanpääntie 2
Reijo Meriläinen 52 t Kurssimaksu 64,00 €

Kurssilla taotaan puukkoja hiiliteräksestä. Puukkoihin valmistetaan myös helat, kahvat ja tupet. Puukkoon kuluu materiaalia n.30 € arvosta. Huom! ikäraja 16 v.

40061 AKUSTISEN KITARAN VALMISTUS
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023. Ti 18.00–21.00
Hollihaan koulu/tekn. työn luokka Pikiruukintie 4
Heikki Juvonen 100 t Kurssimaksu 97,00 €

Kurssilaisille opetetaan kaikkia kitaran valmistuksessa tarvittavia tietoja ja taitoja. On mahdollista,
ettei aloitteleva opiskelija ehdi valmistaa kitaraa
täysin vain tämän kurssin työskentelyajan puitteissa. Kurssi on yli 16-vuotiaille.
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7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023. Ke 18.00–21.00
Isokylän koulu, tekn.työn luokka Sillanpääntie 2
Antti Harinen 100 t Kurssimaksu 97,00 €

Kurssilla valmistetaan sähkökitara/basso. Kitaran mallia voi suunnitella halutessaan itse. Kurssilla kerrotaan tärkeiden mittojen suunnittelusta ja
asentamisesta. Osan materiaaleista hankitaan yhteisostona, osan puutavarasta voidaan ostaa myös
paikallisesta puutavaraliikkeestä. Materiaalikustannukset alkaen n.200€. Puuntyöstökoneilla työskentelyn vuoksi kurssille otetaan vain yli 15 -vuotiaita.

40065 VANHAN AJAN LENNOKKIKURSSI
15.9.–8.12.2022, To 17.00–18.30
Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A
Erkko Saviaro 24 t Kurssimaksu 44,00 €

Kurssilla tehdään lennokkeja perinteisin menetelmin, pääasiassa balsapuusta ja silkkipaperista. Kurssilla otetaan haltuun klassiset lennokinrakennusmenetelmät, materiaalit ja lennättämisen tekniikat.
Jokainen valmistaa omia lennokkeja oman taitotason mukaan. Materiaalien hankinnassa avustetaan
kurssilla. Kurssi sopii mainiosti myös perheestä tulevalle työparille. Lennokkien valmistamiseen tarvittavien tarvikkeiden hinta on noin 10-20€.

KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU
40560 VALMISTA ITSELLESI PYÖRÄNRUNKO
15.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023. To 18.00–21.00
Paikka ilm. myöhemmin
Anders Holmberg 96 t Kurssimaksu 97,00 €

Kurssilla valmistetaan yksilöllisesti mitoitettu pyöränrunko osallistujan mittojen ja toiveiden mukaan. Rungot valmistetaan erikoisteräksestä,
alumiinista tai miksei titaanista jos niin haluat ja liitokset tehdään joko kovajuottamalla tai tig-hitsaamalla. Mitään erityisiä taitoja ei tarvitse etukäteen
osata. Materiaalikustannukset riippuvat materiaalinvalinnasta ja liikkuvat nollan (putket vanhasta
pyöränrungosta) ja 500 € välillä. Opetuskielinä suomi ja ruotsi.

40562 HITSAUSKURSSI

Opi hitsaamaan ja tutustu uusiin hitsausmenetelmiin. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, mutta on
mahdollista syventää aikaisempi osaaminen. Käsittelemme kaasuhitsausta, elektrodihitsausta,
mig- sekä tighitsausta. Sinulla on mahdollisuus toteuttaa henkilökohtainen projekti valinnaisella hitsausmenetelmällä tai yhdistelemällä menetelmiä.
Opetuskielinä suomi ja ruotsi. Ikäraja 16 vuotta.

Elektroniikka
40064 VAHVISTIMEN RAKENNUSPAJA
/ ELEKTRONIIKKA
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023. Ti 18.00–21.00
Kiviniityn koulu/tekn.työn lk Kuusitie 3
Hannu Hotakainen 96 t Kurssimaksu 97,00 €

Vie soittoharrastuksesi uudelle tasolle - suunnittele ja rakenna perinteinen putkilla toteutettu kitaravahvistin, Hifi-vahvistin tai muu äänentoistoon
liittyvä laite! Vahvistimen voi rakentaa ostetusta rakennussarjasta tai erillisistä komponenteista opettajan kanssa suunnitellen. Vahvistinrakennussarjojen hinnat alkaen 300 euroa. Kurssilla voi myös

A. ESKOLA

20.9.–29.11.2022, Ti 18.00–21.00
Paikka ilm. myöhemmin
Anders Holmberg 40 t Kurssimaksu 63,00 €

korjata tai entisöidä muita pienoisjännitteellä toimivia laitteita, kuten auto- tai matkaradion. Elektroniikan perusteisiin perehdytään ryhmäopiskelun
ja itsenäisen työskentelyn avulla.

10224 3D-TULOSTUS
14.9.–9.11.2022, Ke 18.00–20.30
Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A
Erkko Saviaro 24 t Kurssimaksu 44,00 €

Kurssilla suunitellaan ja tulostetaan maksimissaan 20cm x 20cm x 20 cm kokoinen esine. Työ tehdään tietokoneella. Tulostus joko koulun koneella
tai omalla laitteella. Osallistuminen edellyttää kohtuullista tietokoneen käytön osaamista. Kurssin jälkeen on osaaminen kolmiulotteisten esineiden valmistamiseen tietokoneen ja 3d-tulostimen avulla.
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40103 KUDONTA / Alaviirre
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023. Ti 18.30–20.45
Alaviirteen nuorisoseura, Viirretie 38
Tiina Roukala 75 t Kurssimaksu 83,00 €

Tule kutomaan itsellesi käyttö- ja sisustustekstiilit.
Opiskelemme teoriassa ja käytännössä kankaanrakentamisen ja kudonnan eri vaiheet. Töitä kudotaan omatoimisesti muuna aikana. Kurssi soveltuu
myös aloittelijoille.

40104 KUDONTA / Lohtaja
7.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023. Ke 15.30–17.45
Lohtajan kivikoulu, Alaviirteentie 4 a
Tiina Roukala 75 t Kurssimaksu 83,00 €

Kudonta

Tule kutomaan itsellesi käyttö- ja sisustustekstiilit.
Opiskelemme teoriassa ja käytännössä kankaanrakentamisen ja kudonnan eri vaiheet. Töitä kudotaan omatoimisesti muuna aikana. Kurssi soveltuu
myös aloittelijoille.

40100 KANKAANKUDONTA

40106 KANKAANKUDONTA, päiväkurssi

21.9.–30.11.2022, 19.1.–5.4.2023. Ke 17.00–20.00
Kälviän aluetoimisto kudontatila, Kälviäntie 24
Marja-Liisa Katajala 84 t Kurssimaksu 83,00 €

15.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023
To 12.00–15.00
Taitokeskus Kankuri Mannerheiminaukio
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja
Marja-Liisa Katajala 96 t Kurssimaksu 97,00 €

Kudonnan ja kankaanrakentamisen kurssi. Ideoita
sisustus- ja vaatetuskankaiden kutomiseen. Materiaalimaksu käytön mukaan.

40101 KUDONTA JA KÄSITYÖT / Ullava
10.9.–3.12.2022, 14.1.–22.4.2023. La 13.30–15.45
Tuulikumpu, Soralantie 4 - 4 b
Sari Kopsala 75 t Kurssimaksu 78,00 €

Kankaankudontaa uusille harrastajille sekä pidempään kutoneille. Lisäksi monipuolisesti erilaisia käsitöitä.

40102 KUDONTA JA KÄSITYÖT / Rahkonen
10.9.–3.12.2022, 14.1.–22.4.2023. La 11.00–13.15
Rahkosen koulu, Rahkosentie 246
Sari Kopsala 75 t Kurssimaksu 78,00 €

Kankaankudontaa ja käsitöitä.
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Kudonnan ja kankaanrakentamisen kurssi. Ideoita
sisustus- ja vaatetuskankaiden kutomiseen. Huom!
Kurssi ei kokoonnu kiirastorstaina 6.4.

40107 MATTOKURSSI
13.10.–10.11.2022, To 17.00–20.00
Taitokeskus Kankuri Mannerheiminaukio
Tekstiilisuunnittelija Satu Pynssi 20 t
Kurssimaksu 36,00 €

Suunnittele ja kudo matto. Suunnittelukerta 13.10.,
kudotaan ja viimeistellään omaan tahtiin päivällä
tai illalla. Työn kutomiseen varataan aikaa 1-2 viikkoa. Kokoontuu myös 20.10. syyslomaviikolla. Materiaalimaksu käytön mukaan. Syksy: 13.10., 20.10.,
27.10., 3.11., 10.11.

KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU

Ompelu ja kansallispuku
40111 OMPELUN ILOA JA INSPIRAATIOTA /
opintosetelikurssi
12.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023. Ma 9.30–11.45
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
Ammatin opettaja (AMK) Tarja Slotte 72 t
Kurssimaksu 78,00 € -50%

Sinulle, jonka matkaan on kertynyt paljon muistoja käsitöiden parista. Tule inspiroitumaan yhdessä tekemisestä ompelutöiden merkeissä. Valmistetaan, uudistetaan tai korjataan vapaavalintaisesti
erilaisia töitä ompelun menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen. Kurssiin sisältyy mahdollisuus osallistua ompelun työhuonepäivään syksyllä joko pe
11.11. tai la 12.11. klo 9.00-15.30 ja keväällä pe 24.3.
tai 25.3. klo 9.00-15.30. Kurssilla lisää tietoa työhuonepäivistä.

40112 OMPELE UUTTA, UUDISTA VANHAA 1
/ opintosetelikurssi
12.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023. Ma 12.00–15.00
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7

Ammatin opettaja (AMK) Tarja Slotte 96 t
Kurssimaksu 97,00 € -50%

Kurssilla valmistetaan ja uudistetaan tai korjataan
vapaavalintaisesti erilaisia töitä ompelun menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen. Työt voivat olla
esimerkiksi lasten ja aikuisten vaatteita, asusteita
tai sisustukseen liittyviä. Kurssiin sisältyy mahdollisuus osallistua ompelun työhuonepäivään syksyllä
joko pe 11.11. tai la 12.11. klo 9.00-15.30 ja keväällä
pe 24.3. tai 25.3. klo 9.00-15.30. Kurssilla lisää tietoa
työhuonepäivistä.

40113 OMPELE UUTTA, UUDISTA VANHAA 2
/ opintosetelikurssi
14.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023. Ke 10.00–13.00
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
Ammatin opettaja (AMK) Tarja Slotte 96 t
Kurssimaksu 97,00 € -50%

Kurssilla valmistetaan ja uudistetaan tai korjataan
vapaavalintaisesti erilaisia töitä ompelun menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen. Työt voivat olla
esimerkiksi lasten ja aikuisten vaatteita, asusteita
tai sisustukseen liittyviä. Kurssille voi tulla myös viimeistelemään keskeneräisiä käsitöitä. Kurssiin siOPINTO-OHJELMA 2022–2023 • 75
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sältyy mahdollisuus osallistua ompelun työhuonepäivään syksyllä joko pe 11.11. tai la 12.11. klo
9.00-15.30 ja keväällä pe 24.3. tai 25.3. klo 9.0015.30. Kurssilla lisää tietoa työhuonepäivistä.

40114 OMPELE UUTTA, UUDISTA VANHAA 3
14.9.–30.11.2022, 11.1.–12.4.2023. Ke 17.30–20.30
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja,
KM Päivi Makkonen 100 t Kurssimaksu 97,00 €

5.9.–28.11.2022, 9.1.–17.4.2023. Ma 17.30–20.30
Opistotalo, Hertta-lk Vaasantie 7
FM Mervi Annala-Väisänen 100 t Kurssimaksu 97,00 €

Ompele iloinen feresi eli karjalainen kansanpuku
joko arkikäyttöön tai juhla- / esiintymisasuksi. Jos
sinulle on jäänyt kaappiin epäsopiva tai päivitystä
kaipaava kansallispuku, tule kurssille korjaamaan
puku takaisin entiseen loistoonsa. Kurssilla voi
myös valmistaa kansallispuvun tai sen osia alusta
pitäen. Ensimmäisellä kurssikerralla käymme läpi
kurssilaisten suunnitelmat, olemassa olevat materiaalit ja teemme tarvike- / ohjetilaukset.

SIRPA HASA

Kurssilla valmistetaan ja uudistetaan tai korjataan
vapaavalintaisesti erilaisia töitä ompelun menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen. Työt voivat olla
esimerkiksi lasten ja aikuisten vaatteita, asusteita
tai sisustukseen liittyviä. Kurssille voi tulla myös viimeistelemään keskeneräisiä käsitöitä. Kurssiin sisältyy mahdollisuus osallistua ompelun työhuonepäivään syksyllä joko pe 11.11. tai la 12.11. klo
9.00-15.30 ja keväällä pe 24.3. tai 25.3. klo 9.0015.30. Kurssilla lisää tietoa työhuonepäivistä.

40115 OMPELE FERESI TAI KANSALLISPUKU

Käsitöitä monipuolisesti
40255 EKOPRINTTI
40116 OMPELU - monikulttuurinen ryhmä
/ opintosetelikurssi
8.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023. To 10.00–13.00
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
Vaatetusalan ammattiopettaja Leena Säätelä 105 t
Kurssimaksu 97,00 € -50%

Kurssilla ommellaan, korjataan ja tuunataan aikuisten ja lasten vaatteita ja sisustustekstiilejä. Kurssille
voi tulla valmistamaan myös romaninaisten vaatteita ja asusteita.

76 • OPINTO-OHJELMA 2022–2023

1.-2.10.2022. La 11.00–17.30, Su 10.00–15.30
Opistotalo, Helmi-lk Vaasantie 7
Sirpa Hasa 15 t Kurssimaksu 49,00 €

Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2022
Ekoprintti on luonnonmukainen kankaan kuviointi kasvien avulla. Kasvit antavat muotoja ja värejä
kankaaseen ja lopputulos on mielenkiintoinen yhdistelmä kuvioita ja sattumaa. Samalla opit oman
pohjustusliemen valmistamisen ekologisella tavalla. Kurssilla värjätään puuvilla- ja pellavakankaita.
Ilmoittautuneille lähetetään kurssikirje sähköpostitse ennen kurssin alkua. Huom! Ilmoittautuminen
viimeistään 22.9.

KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU
40125 KÄSITYÖKURSSI SENIOREILLE
16.9.–9.12.2022, 13.1.–14.4.2023. Pe 9.30–12.00
Taitokeskus Kankuri Mannerheiminaukio
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Tuija Isopahkala
40 t Kurssimaksu 53,00 €

Opi valmistamaan sisustustuotteita, asusteita ja
erilaisia käsityötekniikoita. Ohjelmaa suunnitellaan
yhdessä. Materiaalit käytön mukaan. Otathan huomioon, että kurssi pidetään 2. kerroksessa, jonne ei
ole hissiä. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko.

40126 TAITOPAJA
26.9.–12.12.2022, 16.1.–17.4.2023. Ma 18.30–19.45
Taitokeskus Kankuri Mannerheiminaukio
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Tuija Isopahkala
36 t Kurssimaksu 53,00 €

Haaveena käsityöharrastus? Valmista sisustustuotteita ja opi käsityötekniikoita. Tutustumme mm.
makrameepunontaan, paperivalaisimien valmistamiseen sekä tuftaukseen. Käytössäsi on myös Kankurin alkuperäismalliston tekemispaketit. Ohjelmaa suunnitellaan kurssilaisten kanssa yhdessä.
Materiaalimaksu käytön mukaan. Kurssi kokoontuu joka toinen maanantai yhteensä viisi kertaa
Kankurin alakerrassa.

40127 KÄSITYÖN YLEISKURSSI
20.9.–29.11.2022, Ti 18.00–20.30
Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3
Vaatetusalan ammattiopettaja Leena Säätelä 33 t
Kurssimaksu 53,00 €

Kurssilla ommellaan, tuunataan tai korjataan erilaisia vaatteita tai kodin tekstiilejä. Kurssille voi
tulla myös tekemään muitakin käsitöitä esim.
neulomaan, virkkaamaan tai viimeistelemään keskenjääneitä töitä. Tehdään yhdessä meidän näköisemme kurssi.

.
www /
ola.fi
kokk ni
kso-k

Lankatekniikat
40140 PITSINNYPLÄYS - hybridikurssi,
voit osallistua myös Teams -sovelluksella
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023. Ti 17.30–20.30
Opistotalo, Hertta-lk Vaasantie 7
FM Mervi Annala-Väisänen 100 t Kurssimaksu 97,00 €

Kurssilla voit opetella pitsinnypläyksen alkeet tai
laajentaa tietämystäsi nypläämisestä eli kurssi sopii sekä aloittelijoille että pidemmälle ehtineille
harrastajille. Kurssilla voi nyplätä oman mieltymyksensä mukaan perinteisiä pitsejä esim. pöytäliinoja
yhtä hyvin kuin asusteita, tauluja ja koruja. Kurssilla
voi opiskella torchon-pitsiä, Bryggen kukkapitsiä,
erilaisia nauhapitsejä sekä duchesse-pitsiä. Opettaja neuvoo ja avustaa työkalujen ja materiaalien hankinnassa. Huom! Kurssi toteutetaan hybridikurssina, näin voit osallistua kurssille myös Teams
-sovelluksen kautta. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja sähköpostin. Saat sähköpostiisi linkin, jolla pääset osallistumaan kurssille. Ilmoittautuessasi
mainitse lisätietoja kohdassa mikäli haluat osallistua kurssille Teams -sovelluksella. Opettaja on yhteydessä sinuun ennen kurssin alkua.
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40147 NEULEITA MONIPUOLISESTI
13.9.–7.12.2022, 17.1.–11.4.2023. Ti 17.00–19.15
Taitokeskus Kankuri Mannerheiminaukio
Neulesuunnittelija Anniina Juuti 40 t
Kurssimaksu 53,00 €

40148 NEULEITA MONIPUOLISESTI 2
20.9.–7.12.2022, 24.1.–18.4.2023. Ti 17.00–19.15
Taitokeskus Kankuri Mannerheiminaukio
Neulesuunnittelija Anniina Juuti 40 t
Kurssimaksu 53,00 €

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. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan malleihin ja lankoihin,
sekä harjoitellaan joustavaa aloitusta. Voit ostaa
lankoja kurssilta tai tuoda omat langat mukana.
Opettajana intohimoinen neuloja ja neulesuunnittelija Anniina Juuti. Huom! Kurssi kokoontuu joka
toinen viikko tiistaisin, myös talvilomaviikolla 28.2.

R. ROIKO

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. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan malleihin ja lankoihin,
sekä harjoitellaan joustavaa aloitusta. Voit ostaa
lankoja kurssilta tai tuoda omat langat mukana.
Huom! Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Syyslukukaudella viimeinen kerta keskiviikkona 7.12., kokoontuminen myös talvilomaviikolla 28.2.

Nuket, nallet ja tontut
40160 NUKKE- JA NALLEKURSSI
8.9.–1.12.2022, 12.1.–13.4.2023. To 17.15–20.15
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
Opettaja Anne Jaakonaho 96 t Kurssimaksu 97,00 €

Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2022
Nukke- ja nallekurssi on suunnattu aloitteleville
ja jatkaville lelukäsityöperinteestä kiinnostuneille harrastajille. Kurssilla on mahdollisuus valmistaa
mm. Martta -nukkeja, sahanpurutäytteisiä nalleja
sekä muita nukkeja ja nalleja erilaisilla tekniikoilla.
Ilmoittautuneille lähetetään kurssikirje ennen kurssia. Huom! kurssi ei kokoonnu kiirastorstaina 6.4. Ilmoittautuminen viimeistään 1.9.

40161 TONTTUKURSSI
19.–20.11.2022. La 9.00–15.30, Su 10.00–15.45
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
Opettaja Anne Jaakonaho 15 t Kurssimaksu 26,00 €

Ilmoittautuminen päättyy 10.11.2022
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KÄDEN TAIDOT JA MUOTOILU

Tonttukurssilla valmistetaan erikokoisia tonttuja oman valinnan mukaan. Tontun kasvot ovat paperisavesta, opettajalta saa ostaa muotteja. Kasvot
hiotaan, maalataan ja vimeistellään. Tontun runko
valmistetaan eri materiaaleja hyödyntäen ja lopuksi tontulle ommellaan vaatteet. Viikonlopun aikana ehtii valmistaa yhden tontun. Ilmoittautuminen
viimeistään 10.11.

neille lähetetään ohjeet kurssille valmistautumista
varten.
Kurssista on mahdollisuus, mikäli kurssilainen
niin haluaa, saada suoritusmerkintä valtakunnalliseen Koski -tietokantaan. Kurssille valmistautuminen katsotaan tällöin 7 oppitunnin laajuiseksi.
Kokonaisarviointi perustuu opettajan tekemiin
havaintoihin opiskelijan valmistautumisessa työskentelyyn, työskentelyä seuratessa ja lopputuloksen arvioinnissa.
Kurssin suoritettua: osaat käsitellä tuohta ja leikata sitä nauhoiksi sekä osaat punoa tuohesta suora- ja/tai vinopunonnalla säilytyskopan tai osaat
valmistaa levytekniikalla koruja, rasian tai muita
valitsemiasi tuohituotteita.
Kurssin opettajana TaM Jaana Öljymäki on julkaissut kolme tuohitöiden käsikirjaa.

40183 KIRJANSIDONTA
26.10.–30.11.2022, Ke 17.30–20.30
Opistotalo, Helmi-lk Vaasantie 7
Artesaani Minna Untinen 24 t Kurssimaksu 44,00 €

Valmistetaan kirjoja eri tekniikoilla esim. irtoselkäinen ja korsettisidoksella oleva kirja. Kurssilla voi
marmoroida paperia kirjan kansiin. Ilmoittautuneille
lähetetään infokirje ennen kurssin alkua. Materiaalimaksu käytön mukaan, maksetaan opettajalle.

Erikoistekniikat
40180 TUOHEN LUMOISSA
/ opintopistekurssi
4.–6.11.2022
Pe 17.00–21.00, La 9.00–16.00, Su 9.00–15.00
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
Jaana Öljymäki 20 t Kurssimaksu 60,00 €

Opetellaan tuohitöiden alkuvalmistelut ja valmistetaan suora- ja vinopunonnalla sekä levytekniikalla erilaisia vasuja ja säilytyskoppia, koruja, rasioita
ym. pientuotteita. Opettajalta mahdollisuus ostaa
kurssilla käytettävä tuohimateriaali. Mukaan puukko, mattoveitsi, sakset, metalliviivain, leikkuualusta sekä n. 40 kpl pyykkipoikia/nipsuja. Ilmoittautu-

40184 KIERRÄTYSMATERIAALISTA
UUDEKSI TUOTTEEKSI
8.10. ja 29.10.2022, La 9.30–16.00
Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7
FM Mervi Annala-Väisänen 16 t Kurssimaksu 36,00 €

Kierrätyskurssilla voi valmistaa kahvipusseista,
karkkipapereista sekä tölkinvetimistä erilaisia tuotteita. Kahvipussipunonnassa opetellaan pala- ja
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.
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KOKKOLA ADULT EDUCATION CENTER
Ilmoittautuminen kaikille kursseille alkaa 23.8.2022 klo 18.00

KOKKOLA ADULT EDUCATION CENTER
REGISTRATION FOR THE SCHOOL YEAR 2022-2023 COURSES
STARTS ON TUESDAY 23.8.2022 AT 18.00 (6 PM)
You may registrate on the net https://uusi.opistopalvelut.fi/kokkola
On the phone 06 8289 777 or at the main offices in Vaasantie 7 on Tuesday 23.8.2022 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: https://uusi.opistopalvelut.fi/
kokkola
• CHOOSE the course (it is easiest to use the course
number)
• CLICK on ADD TO CART – then you have the
course in your shopping basket
• CLICK on the shopping basket and fill in your
personal data carefully
• ACCEPT the terms of registration
• SEND THE REGISTRATION
• Your registration is ready now!

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 address 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.
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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 PROCEED TO
PAYMENT on the registration page. You will be then
transferred to choose the bank webpages .

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.

KOKKOLA ADULT EDUCATION CENTER
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.

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.

INSURANCES
Students need to take care of their own insurances for the possile accidents or the injuries during the
courses.

INFORMING STUDENTS
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.

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. Autumn holiday is in the week 42.

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
5.9.2022 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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