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NETTI-ILMOITTAUTUMISEN  ABC

7. ILMOITTAUTUMISESI ON NYT VALMIS! - SAAT LASKUN KURSSISTA KOTIISI 
JOS HALUAT MAKSAA KURSSIN VERKKOPANKKIYHTEYDESSÄ, JATKA VIELÄ...

ILMOITTAUTUMINEN
KEVÄÄN 2023 KURSSEILLE ALKAA TIISTAINA 10.1.2023 KLO 18.00

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. LUE JA 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 8
- ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA
-  Kurssin alkamisesta ei tule erillistä kutsua. 

Ilmoitamme vain, jos kurssi peruuntuu.

ENNEN KUIN JATKAT, LUE VIELÄ TÄMÄ: 
- verkkomaksu onnistuu vain, mikäli olet antanut sähköpostiosoitteesi 
- Älä maksa verkossa, jos olet oikeutettu opiskelija-alennukseen tai kurssi on opintosetelikurssi; 
   Saat laskun kurssista ½-hintaan.
- Jos maksat liikuntakurssin ePassilla tai Smartumilla, lue ohjeet s. 8

8. Klikkaa ilmoittautumisvahvistussivulta    SIIRRY MAKSAMAAN     
sinut ohjataan Kokkolan seudun opiston verkkomaksusivulle maksuerittelyyn. Paina sivun alareunassa keltai-
sessa palkissa olevaa   SIIRRY MAKSAMAAN   kuvaketta. Valitse maksutapa ja noudata maksupalvelun ohjeita.

https://uusi.opistopalvelut.fi/kokkola
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ILMOITTAUTUMINEN

ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN 2023 KURSSEILLE ALKAA TI 10.1.2023 KLO 18.00

Voit ilmoittautua
•   Verkossa https://uusi.opistopalvelut.fi/kokkola
•   Puhelimitse 06 8289 777 tai Opistotalolla (Vaasantie 7) ti 10.1.2023 klo 18.00-20.00 ja sen 

jälkeen toimiston aukioloaikoina

KURSSIMAKSUT JA ALENNUKSET
• Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. 
• Kurssimaksu on ilmoitettu kunkin kurssin kohdalla.
• Jos et maksanut kurssia verkkomaksuna lasku lähetetään postitse tai voit pyytää
  maksulinkin toimistosta sähköpostiisi.
• Jos kurssi keskeytyy opiston toimesta, pyrimme löytämään korvaavan kurssin.
• Jos kurssi ei käynnisty, palautamme maksetun maksun, kun olet toimittanut tilinumerosi 
  opiston toimistoon.
• Jos keskeytät itse kurssin, kurssimaksua ei alenneta eikä palauteta. Kurssimaksun osittaista 
  palautusta voi anoa vain painavaan syyhyn vedoten. 
• Kurssimateriaalit ja -tarvikkeet sekä oppikirjat opiskelija maksaa ja hankkii itse, ellei kurssin 
  tiedoissa ole toisin mainittu.

PERUUTUKSET
Ilmoittautumisen peruminen verkkopalvelun tai opiston toimiston kautta tulee tehdä 
viimeistään kaksi arkipäivää ennen kurssin alkua tai ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. 
Jos peruutat kurssin myöhässä laskutamme puolet kurssimaksusta. Kurssin maksamatta 
jättäminen tai opettajalle ilmoittaminen ei ole perumista. Peruuttamattomasta 
opiskelupaikasta peritään kurssimaksu täysimääräisenä.

Opiskelija-alennus
Opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen mukaan opiskelijat, jotka opiskelevat 
toisen asteen oppilaitoksessa, lukiossa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai 
aikuisoppilaitoksessa saavat opiston kurssimaksuista 50% alennuksen. Alennuskursseja ei voi 
maksaa verkkomaksuna, lasku lähetetään postitse. 

Liikuntasetelit ePassi ja Smartum
Opiston kevään liikunta-, tanssi- ja hyvinvointikursseihin voit hyödyntää työnantajan 
tarjoamia ePassi ja Smartum liikunta- ja kulttuurietuja. Työnantajan työntekijälleen 
myöntämät työsuhde-edut ovat henkilökohtaisia. Lisätietoa sivulla 8.

Eläkeläisille, työttömille ja maahanmuuttajille alennus ainoastaan 
opintosetelikursseista
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 8 ja www.soite.fi/kaikukortti

Huom! Kurssitiedoissa 1 t on 1 oppitunti (45 min)
Ohjelman muutokset ovat mahdollisia. Ilmoitamme osallistujille kurssimuutoksista 
ensisijaisesti sähköpostilla.
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TOIMISTOT, HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT

TOIMISTOT
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 
• 9.1.2023 alk. myös ma-to klo 17.00 – 20.00
• tai erikseen sovittuna aikana

Lohtaja, Ullava
Suunnittelijaopettaja Kirsi Koivisto on tavattavissa kevään 
2023 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

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

HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT
suomenkielinen osasto
Puhelinvaihde  06 8289 777
Päivi Makkonen, rehtori  044 7809 527  
Sixten Sandström, osastorehtori,
     ruotsinkielinen osasto 044 7809 532 
Asko Muilu, koulutussuunnittelija  044 7809 530
Kirsi Koivisto, suunnittelijaopettaja  044 7809 320
Arja Sikkilä, suunnittelijaopettaja  040 4882 852

Risto Koskinen, kieltenopettaja  044 7809 528
Heidi Pokela, kuvataideopettaja 
(heidi.e.pokela@kokkola.fi)  044 7809 523
Heli Hollanti, palvelusihteeri  06 8289 777
Leena Lamu, iltapalvelusihteeri  06 8289 777

Sähköposti etunimi.sukunimi@kokkola.fi
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OSALLISTU, INNOSTU JA ONNISTU

OSALLISTU, INNOSTU JA ONNISTU
Kevään kurssitarjontamme kattaa 115 uutta kurssia – toivottavasti löydät sieltä 
sellaisen, josta innostut ja johon haluat osallistua. Jos haluat tehdä tutkimusmatkan 
elämän ymmärtämiseen kannattaa tutustua esimerkiksi Elämä - ihmissuhteet 
ja hyvinvointi -  tai Tilaa moninaisuudelle Kokkolassa –kurssiin. Kuvataiteesta 
kiinnostuneille tarjoamme muun muassa digitaalisen piirtämisen kurssia. Vegaaniset 
juhlapöydän antimet –kurssi tarjoaa hyviä vinkkejä kevään juhliin valmistautuville 
kun taas ukrainalaiseen keittiöön pääset tutustumaan kolmen illan lyhytkurssilla. 
Kiinnostaako parveke- ja terassiviljely, haluatko oppia huoltamaan polkupyöräsi 
tai opiskella japanin kieltä? Tiedätkö miten maalataan Pisankamunia tai solmitaan 
Fransseja – jos kiinnostuit, tule mukaan oppimaan. Kevään kurssitarjonta on täynnä 
toinen toistaan mielenkiintoisempia kursseja!
 
Syksyllä alkaneet, koko lukuvuoden kurssit mukaan luettuna, opiston kursseilla opettaa 
keväällä yhteensä 176 tuntiopettajaa! Tuntiopettajat ovat oman alansa asiantuntijoita, 
ohjaajia, innostajia ja kannustajia. Ilman heitä opisto ei pystyisi toimimaan. Vuodesta 
toiseen tuntiopettajamme ovat saaneet erinomaiset arvosanat teiltä opiskelijoilta. 
Heidän ammattitaitoaan kehutaan ja ilman ryhmäänsä paneutuvaa opettajaa ei 
kurssin ilmapiiri ehkä muodostuisi niin erinomaiseksi kuin opiskelija-arviointien 
tulokset antavat ymmärtää. He myös tekevät työtä sen eteen, että kaikki saisivat kokea 
onnistumisen riemua ja iloa! Se, jos mikä kannustaa ja tekee työstä merkityksellistä.  
Kerta kaikkiaan hienoa, että olemme saaneet riveihimme niin monta eri alojen 
opettajaa, asiantuntijaa ja suurella sydämellä työhönsä suhtautuvaa! Heille kuuluu iso, 
lämmin kiitos! Joukkoon mahtuu aina myös uusia eri alojen opettajia ja asiantuntijoita. 
Otathan rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on sellaista asiantuntemusta, tietoa ja taitoa, 
jota haluat jakaa.

Kevät tuo kurssien lisäksi mukanaan opiston ohjelmaan myös kuorokonsertteja, 
kuvataidekoulun oppilasnäyttelyt, opiston kevätnäyttelyn ja tapahtuman sekä 
käsityöharrastajien kirppiksen. Varma kesän merkki on Ullavan kuvataiteen ja musiikin 
viikko, jonka järjestelyissä opisto on perinteisesti mukana.

Toivotan kaikille innostavaa kevään ja kesän odotusta,

Päivi Makkonen
rehtori
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Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens 

institut on Kokkolan kaupungin omistama 

ja ylläpitämä kaksikielinen kansalaisopisto. 

Opiston toiminnan kehittämistä ohjaa Opetus- ja 

kasvatuslautakunta.

VAKUUTUKSET
Opiskelijoiden tulee huolehtia 

vakuutusturvastaan kursseilla mahdollisesti 

sattuvien vahinkojen varalta.

TIEDOTTAMINEN
Opiston tapahtumista, uusista kursseista ym. 

ilmoitetaan mm. Kokkola-lehdessä ja opiston 

kotisivuilla www.kokkola.fi/kso-kni. Löydät 

meidät myös Facebookista ja Instagramista. 

Kurssilaisille ilmoitamme kursseihin 

liittyvistä asioista ja muutoksista ensisijaisesti 

sähköpostitse.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Jokaisen kurssin kohdalla on maininta alkamis- 

ja päättymispäivästä. Koulujen loma-aikoina ei 

pääsääntöisesti ole opetusta. Talviloma on viikolla 

9, 27.2.-3.3.2023.

PYSÄKÖINTI
OPISTOTALOLLA
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!

LIIKENNÖINTI TAIDETALO 
RENLUNDILLA
Taidetalo Renlundin piha-alue on rauhoitettu 

autoliikenteeltä. Pihalle voi ajaa raskaiden 

tavaroiden kuljettamista varten, mutta autot 

pysäköidään kadun varteen (Kansakoulukatu, 

Pormestarinkatu, Pakkahuoneenkatu ja 

Katariinankadun).   

Autolla kuljetettavat oppilaat jätetään kadun 

varteen Kansakoulukadun puolelle. Sieltä voi 

pihan ylittää turvallisesti kouluun. Henkilökunnan 

autopaikat ovat Katariinankadun puolella.
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EPASSI, SMARTUM JA KAIKUKORTTI

KAIKUKORTILLA HARRASTAMAAN
Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumat-

ta. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudelli-

sesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten 

ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuu-

rielämään sekä harrastaa liikuntaa ja taiteen teke-

mistä. Kortti on henkilökohtainen eikä se maksa 

mitään. Kortti voidaan myöntää tiukassa taloudelli-

sessa tilanteessa olevalle, yli 16 -vuotiaalle henkilöl-

le. Kortin myöntää Soite. Lisätietoja: 

www.soite.fi/kaikukortti 

Näin ilmoittaudut Kokkolan seudun opiston kurs-

sille kaikukortilla:

Kokkolan seudun opisto on mukana Soiten Kaiku-

kortti-verkostossa. Jos sinulla on Kaikukortti, pää-

set osallistumaan yhdelle valitsemallesi kurssille / 

lukuvuosi ilman kurssimaksua. Ilmoittaudu kurssil-

le verkkopalvelussa, puhelimitse tai toimistolla. 

Huom! Tule esittämään kaikukortti opiston toimis-

toon viimeistään ennen kurssin alkamista. 

MAKSAMINEN LIIKUNTA-
SETELEILLÄ (ePassi ja Smartum)

Liikunta- ja kulttuuriedut ovat työnantajien myön-

tämiä henkilökohtaisia etuja työntekijöille, ne käy-

vät vain henkilökohtaisiin maksuihin. 

Hyväksymme Smartumin ja ePassin maksuta-

voiksi vain liikunta-, tanssi- ja hyvinvointikursseil-

la. Jos haluat maksaa kurssimaksun Smartum se-

telillä tai ePassilla, ota yhteyttä opiston toimistoon 

joko puhelimitse tai käymällä paikan päällä ennen 

kurssin alkua.  Liikuntaseteleillä maksaminen ei ole 

mahdollista enää laskutuksen jälkeen. Muista siis 

olla yhteydessä opistoon ajoissa.

Toimiston palveluajat (Opistotalo Vaasantie 7):

ma-to klo 9.00-11.30 ja 17.00-20.00

puh 06 8289 777

Liikuntasetelillä maksettua kurssimaksua ei palau-

teta.

Kurssimaksu pitää maksaa kokonaan setelillä. 

Seteleistä ei anneta vaihtorahaa.
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TINNITUS asiantuntijaluento
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AJANKOHTAISIA TAPAHTUMIA

KEVÄTNÄYTTELY 
JA TAPAHTUMA

22.-24.4.2023
Taide- ja taitoaineet

la klo 10-15

su klo 12-16

ma klo 9-14

Musiikkiesitykset
la 22.4. yksilöinstrumentit klo 11-15

su 23.4. kuorot ja musiikkiryhmät klo 12-15

Opistotalolla, Vaasantie 7

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO KONSERTTIKALENTERI KEVÄT 2023
Ti 14.3. klo 19 KUOROT KOHTAA Kälviällä, osana Kohtalona Kälviä – tapahtumaviikkoa, 

yhteistyössä Kulttuuripalvelut.

Ti 11.4. Kevätkonsertti Ullavassa. Aika ja paikka ilmoitetaan lähemmin.

41211 KÄSITYÖHARRASTAJAN KIRPPIS 
-materiaalit ja tarvikkeet 

1.4. klo 11 – 14 , Opistotalo, Vaasantie 7 

Tulee myymään, vaihtamaan ja ostamaan käsi-

työtarvikkeita. Tilaa on enintään 20 myyjälle. 

Varaa pöytä verkkokaupasta 

https://uusi.opistopalvelut.fi/kokkola

Osallistuminen on maksutonta. 

Pöytiä pääsee järjestelemään klo 10.30 alkaen.
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NAISKUOROPÄIVÄT KOKKOLASSA 25.-26.3.2023

Kokkolan Naislaulajat järjestävät Suomen Naiskuo-

roliiton valtakunnalliset naiskuoropäivät Kokkolas-

sa 25-26.3.2023. Tapahtuma kokoaa viikonlopun 

ajaksi naislaulajat ympäri Suomen kouluttautu-

maan, laulamaan ja verkostoitumaan yhdessä.

 

Tapahtuma tarjoaa myös yleisölle avoimia tilai-

suuksia:

LAUANTAI 25.3
Klo 13-16.00 Kuorokatselmus (10 kuoroa), Kes-

ki-Pohjanmaan Konservatorio Isosali, Pitkänsillan-

katu 16

Tuomareina kansainvälisestikin meditoituneet mu-

siikin ammattilaiset: Heikki Liimola, Timo Nuoran-

ne ja Kari Pappinen, tuomariston sihteerinä Susan-

na Kantelinen. Kuorokatselmus innostaa kuoroja 

tavoitteelliseen toimintaan sekä mahdollistaa kuo-

rojen taitotason arvioinnin.

Lipun hinta 10€ ennakkoon Lippu.fi tai ovelta

 

Klo 14-15.00 Laulun siivin -konsertti, Suomen 

Naiskuoroliiton kuoro Vox Feminae, johtaa Raa-

kel Solvin ja Maarit Amper. Seurakuntakeskuksen 

Yläsali, Kustaa Aadolfinkatu 16

Konsertissa kuullaan lauluja iloon ja suruun. Elä-

män makuinen konsertti tarjoaa toivoa kevääseen 

ja lohduttaa surussa.

Lipun/ohjelman hinta 12€ ennakkoon Lippu.fi, 

ovelta 15€

 

Klo 17-18.00 Kuka minut loi -konsertti, Timo-

tei -kuoro (Liiton valitsema vuoden kuoro), Johtaa 

musiikkineuvos Anneli Julèn, Kokkolan kirkko, Län-

tinen Kirkkokatu 12

Konsertissa liikutaan lapsuuden maisemissa ja 

muistoissa. Pyritään löytämään vastaus kysymyk-

siin, kuka minut loi, kuka minä olen. Konsertti si-

sältää pääasiassa Timotein tilaussävellyksiä ja -so-

vituksia upeilta naisilta, kuten Mia Makaroff, Saima 

Haapanen ja Anne-Mari Kähärä.

Lipun/ohjelman hinta 30€, ennakkoon Lipuu.fi ja 

ovelta

 

SUNNUNTAI 26.3
Klo 10.00 Marianpäivän messu, Kokkolan kirkko 

Läntinen Kirkkokatu 12

Naislaulajien suurkuoro esiintyy messussa. Suur-

kuoroa johtaa musiikkineuvos Anneli Julèn

 

Klo 13-14.00 Naiskuoropäivien päätöskonsert-
ti, Kaupungintalo Kokkolasali, Kauppakatu 5

Konsertissa kuullaan tuomariston valitsemat par-

haat kuorokatselmuksen esitykset sekä Kokkolan 

Naislaulajia että liiton kuoro Louhea. Liput / ohjel-

ma ennakkoon 12€ Lippu.fi ja ovelta 15€.

Suomen Naiskuoroliitto toivottaa yleisön ter-
vetulleeksi tapahtumiin!
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Ilmoittautuminen kursseille alkaa 10.1.2023 klo 18.00

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

Kokkolan lasten ja nuoren kuvataidekoulu antaa 

kokkolalaisille 6-19-vuotialle suomen- ja ruotsin-

kielisille lapsille ja nuorille tasolta toiselle etenevää, 

tavoitteellista kuvataiteen opetusta. Kuvataidekou-

lussa ohjataan oppilaita luovuuteen ja tekemisen 

iloon sekä rakennetaan vahvaa perustaa oppilai-

den taidesuhteelle. Oppilaita rohkaistaan omaan il-

maisuun, oivaltamiseen ja ajatteluun sekä visuaa-

lisen kulttuurin tarkkaan havainnointiin. Koulussa 

kasvatetaan oppilaita elinikäiseen taiteen harrasta-

miseen niin taiteen tekijöinä kuin kokijoina. Ope-

tus antaa myös valmiuksia hakeutua kuvataiteen ja 

muun visuaalisen alan ammatilliseen ja korkea-as-

teen koulutukseen. 

Koulun opetus on kuvataiteen perusopetuksen 

laajan opetussuunnitelman perusteiden mukais-

ta ja se perustuu lakeihin ja määräyksiin (Laki tai-

teen perusopetuksesta 633/1998 sekä määräykset 

ja ohjeet 2017:12a) 

 

UUSIEN OPPILAITTEN 
ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautuminen varsinaisen kuvataidekoulun 

laajan oppimäärän mukaiseen opetukseen luku-

vuodelle 2023-2024 tapahtuu sähköisellä hakulo-

makkeella huhtikuussa 2023; asiasta ilmoitetaan 

tarkemmin hakuaikana opiston kotisivuilla www.

kokkola.fi/kso-kni. Hakea voivat 2015 ja 2016 syn-

tyneet lapset. Varhaisiän opintoihin voi hakea 2017 

syntyneet. Hajapaikkoja vanhempien oppilaiden 

ryhmissä voi tiedustella kuvataidekoulun toimis-

tosta lukuvuoden aikana.

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

KUVAT: REETTA BREILIN
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KUVATAIDEKOULUN TOIMISTO 
on avoinna lukuvuoden aikana

ma-ke klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00, to klo 14-20

puh. 040 806 5167 (palvelusihteeri Aune-Maa-

rit Saukko), os. Kansakoulukatu 6b, s-posti ktk-

bks@kokkola.fi. 

Verkkopalvelun osoite on www.kokkola.fi/kso-

kni. Kuvataidekoulu on Facebookissa ja Insta-

gramissa. 

HENKILÖSTÖ
Isosaari Aija, rehtori 044 780 9526

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

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

KOKKOLA ART SCHOOL 
FOR CHILDREN AND YOUTH
Kokkola Art School for Children and Youth was 

founded in 1982. The teaching languages are Fin-

nish and Swedish. The school follows the curricu-

lum for the comprehensive studies in visual arts. 

The education is basic education in visual arts ba-

sed 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 assignme-

nt 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 prepara-

tory studies (at the age of 6 years) and the ordinary 

studies. When admitted to the actual studies, the 

students may stay enrolled until the age of 20. 

The tuition fee for preparatory studies is 100 

€ and for the actual studies 120€ for 2 hours per 

week and 180€ for 3 hours per week. Guardians 

can apply for exemption from tuition fees on eco-

nomic grounds.

The aim is that the students will have a st-

rong foundation for visual arts as well as many ot-

her 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 

780 9526

NELLI ASPLUNDIIDA RANTALA
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LASTEN JA NUORTEN SANATAIDEKOULU- SANTTU

LASTEN JA NUORTEN
SANATAIDEKOULU- SANTTU

Sanataidekoulu Santtu antaa sanataiteen yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsil-

le ja nuorille. Opetus pohjautuu taiteen perusopetuksen valtakunnalliseen sanataiteen opetussuun-

nitelmaan. Kokonaisuudessaan koulu on 6 vuoden mittainen. Aloitusikä on 8-9 vuotta. 

Haku Santtuun tapahtuu huhti-toukokuussa. Haku koskee 2014-2015 syntyneitä. Tarvittaessa järjes-

tetään soveltuvuustesti toukokuussa. Pääsystä tiedotetaan kesäkuussa.

Sanataidekoulu tarjoaa monipuolista, laadukasta ja sanataiteen eri osa-alueet perusteellisesti katta-

vaa ohjausta lapsille ja nuorille. Opetus antaa oppilaille kokemuksia tekstien tulkintaan, tekemiseen ja 

sisäistämiseen. Samalla kehitetään oppilaiden ajattelemisen taitoa ja luovuutta. Oppilas saa valmiuk-

sia ja taitoa myös sähköisen median hallintaan.

Lisätietoja antaa osastonrehtori Sixten Sandström 044 7809 532.

Toimistoasioita hoitaa palvelusihteeri Aune-Maarit Saukko 040 8065 167.

Sähköposti etunimi.sukunimi@kokkola.fi
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ELÄMÄNTAPA JA –HALLINTA, SUKUTUTKIMUS

99905 TILAA MONINAISUUDELLE 
KOKKOLASSA, maksuton kurssi 
27.1.–10.2.2023, Pe 12.30–14.00

Taidetalo Renlund puupuoli, Konsthörnet 

Pormestarinkatu 32 

Teologian maisteri, työnohjaaja Martti Nykänen 6 t, 

Maksuton kurssi 

Kurssin tavoite on syventää osallistujien ymmärrys-

tä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä yhteisen 

keskustelun kautta. Eräänä pohjana keskustelulle 

on kirjanen “Tilaa moninaisuudelle” Opas seksuaa-

li- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden 

edistäminen (valtioneuvosto.fi) Alustuksena toimii 

joko osallistujan tai vierailijan puheenvuoro. 

Yhteisessä keskustelussa jokainen kurssilainen pu-

huu omista kokemuksistaan ja lähtökohdistaan. Ta-

voite ei ole yhteinen “julkilausuma” vaan jokaisen 

osallistujan oman ymmärryksen avartuminen ja 

näkökulmien laajeneminen. Kurssi järjestetään yh-

teistyössä Kokkolan kaupunginkirjaston demokra-

tia-hankkeen kanssa ja on osallistujille ilmainen. 

91100 ELÄMÄ - IHMISSUHTEET 
JA HYVINVOINTI 
6.2.–6.3.2023 , Ma 18.00–20.15 

Taidetalo Renlund puupuoli, Konsthörnet, 

Pormestarinkatu 32 

FM Ruude Piippo 12 t Kurssimaksu 26,00 € 

ELÄMÄNTAPA JA –HALLINTA, SUKUTUTKIMUS

ANNE SAUNAMÄKI, SIRPA KONTTINEN

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 10.1.2023 klo 18.00
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ELÄMÄNTAPA JA –HALLINTA, SUKUTUTKIMUS

Elämäviisaus ja onnellisuus. Tulevaisuuteen toi-

veikkaana. Tutkimusmatka elämän ymmärtämi-

seen. Tutkimuksia käyttäytymistieteistä ja filo-

sofiasta. Ota vihko mukaan, jos haluat kirjoittaa 

itsellesi oman elämäsi tarinaa. Kurssilla teemme 

yhteisiä pohdintoja laajemmista näkökulmista. 

Opettaja alustaa työskentelyä esimerkiksi tunnet-

tujen filosofien kirjoituksilla. 

80003 UNTA HOUKUTTELEMASSA
-Keinoja parempaan uneen 
13.1.–31.3.2023, Pe 17.30–19.00, 

Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7

Janne Turunen 10 t Kurssimaksu 22,00 € 

Unen määrä on vähentynyt viime vuosina mer-

kittävästi ja erään tutkimuksen mukaan jopa kak-

si kolmasosaa herää aamulla väsyneenä. Stressi ja 

huolet valvottavat. Kurssilla kokeillaan keinoja pa-

rempaan uneen mm. hengitys-, rentoutus- ja mie-

likuvaharjoituksin. Kokoontumiskerrat: 13.1., 3.2., 

17.2., 10.3. ja 31.3.

99901 TINNITUS ASIANTUNTIJALUENTO, 
Maksuton luento, Ilmoittaudu luennolle 
9.3.2023, To 12.30–14.30

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7

Luennoitsija korvalääkäri Elina Rytsölä 3 t

Tinnitus eli korvien soiminen on toiseen tai kum-

paankin korvaan kuuluva ääniaistimus, joka ei 

johdu ulkopuolisesta äänilähteestä. Tule kuunte-

lemaan asiantuntijan luento tinnituksesta, sen syn-

tymekanismista ja hoitokeinoista. Yhteistyössä 

Kuuloliitto Ry/Länsi-Suomen piirin kanssa. Tervetu-

loa! Ilmoittaudu, jotta voimme tiedottaa mahdolli-

sista muutoksista. 

30200 POKÉMON VAI JOTAIN MUUTA? 
Katsaus animen ja mangan maailmaan sekä 

japanilaiseen populaarikulttuuriin 

11.3.–1.4.2023, La 12.00–13.00

Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3 

Katrin Pearson 7 t Kurssimaksu 22,00 € 

Mikä ihme on seinen tai shounen? Mikä on cosp-

lay ja miten conit liittyvät siihen? Tule kurssille tu-

tustumaan animen ja mangan monipuoliseen 

maailmaan sekä japanilaiseen populaarikulttuu-

riin. Kurssin viimeisellä kerralla tutustutaan myös 

aihepiirin elokuvamaailmaan. Kurssi sopii hienos-

ti pehmeänä laskuna vasta-alkajille kuin myös pi-

demmän linjan animesta, mangasta ja Japanista 

kiinnostuneille. Kurssi on suunnattu yli 12-vuoti-

aille. 

95006 SUKUTUTKIMUKSEN 
TEEMAILLAT 
28.2.–11.4.2023 Ti 18.00–21.00

Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7  

Raija Koski 16 t Kurssimaksu 41,00 € 

28.2. Sukujutut ohjelman käyttö ja tietojen 

tallentaminen

14.3. Henkikirjat ja läänintilit 

28.3. Sotilaslähteet ruotusotalaitoksesta 

Lapin sotaan

11.4. Siirtolaisuus
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LÄHIYMPÄRISTÖ

LÄHIYMPÄRISTÖ
90012 SAARISTOMERENKULUN KURSSI 
16.1.–21.4.2023, Ma 18.00–20.15  

Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A  

Kimmo Latja 41 t Kurssimaksu 119,00 € 

Saaristomerenkulun opetus joka on huviveneilijän 

merenkulkukoulutuksen ensimmäinen aste, keskit-

tyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädök-

siin. Näiden jokaisen vesilläliikkujan perustietojen 

hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimint-

aan vesillä. Kurssin lopussa on mahdollisuus osallis-

tua navigaatioliiton saaristomerenkulun tutkinnon 

suorittamiseen 21.4. Tentti järjestetään yhteistyössä 

Gamlakarlrby segelförenig rf kanssa. Oppimateriaa-

li n. 80 € sekä tenttimaksu navigaatioliitolle ja mah-

dollinen diplomi eivät sisälly kurssin hintaan.  

99200 ALUEEMME LINNUSTO  
14.3.–30.5.2023, Ti 19.00–20.00  

Lohtajan koulu, Alaviirteentie 12  

Jukka Ylikarjula 45 t Kurssimaksu 59,00 €  

Kurssin tarkoitus on kehittää erityisesti lintujen la-

jituntemusta. Aloitamme tutustumalla lintujen 

tunnistuksen perusasioihin sisätiloissa. Heti säiden 

salliessa suuntaamme luontoon. Kurssin pääsisältö 

on retket lintujen suosimille levähdys- ja muuton-

seuranta paikoille lähialueella ja hiukan kauem-

panakin.  

20238 HAUSKAA LUONTORETKEILYÄ 
LAPSEN KANSSA  
7.5. ja 21.5.2023, Su 11.00–15.00  

Luonto-ohjaaja -opiskelijat Elina Viirre ja 

Henna Kirvesmäki 11 t Kurssimaksu 22,00 €  

Lähde lapsen kanssa opastetuille retkille Kokko-

laan ja lähiseudun luontoon. Retket on suunnat-

tu yli 5 -vuotiaille lapsille vanhempien / aikuisen 

kanssa. Reiteillä tutustutaan luontoon hauskoil-

la tavoilla, etsitään kevään merkkejä ja kokeillaan 

metsäparkouria - evästaukoja unohtamatta. Op-

paan kanssa sovitaan eväästä pieni maksu. Ensim-

mäinen retki tehdään Laajalahteen, kokoontumi-

nen Laajalahden parkkipaikalla. Seuraavan retken 

kokoontumispaikasta sovitaan Laajalahden retken 

aikana. Kukin järjestää itse kuljetuksen sovitun ret-

kikohteen lähtöpaikalle. Säävaraus - ilmoitamme 

tekstiviestillä mikäli retki peruuntuu / siirtyy sääo-
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LÄHIYMPÄRISTÖ

losuhteiden vuoksi. Huom! Kurssille tulee ilmoittaa 

kaikki kurssille osallistuvat, sekä lapsi/lapset että ai-

kuinen/aikuiset.  

60206 VEGERUOKAA VILLIYRTEISTÄ  
8.–9.5.2023, Ma 17.15–20.15, Ti 17.15–21.00  

Kiviniityn koulu/ kotitalousluokka Kuusitie 3  

Pia Leinonen 9 t Kurssimaksu 22,00 €

Katso kurssin lisätiedot s. 20.

60207 RUOKAA NUOTIOLLA  
4.5., 6.5. ja 20.5.2023  

To 19.00–19.45, La 11.00–15.00, La 11.00–15.00  

Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7  

Luonto-ohjaajaopiskelijat Elina Viirre ja 

Henna Kirvesmäki 12 t Kurssimaksu 30,00 €  

Kurssilla tehdään ruokaa nuotiolla rennolla otteel-

la, samalla tulistelusta, ympäristöstä ja hyvästä 

seurasta nautiskellen. Tulipaikalle kuljetaan pieni 

matka ja perillä valmistetaan pääruoka jälkiruoki-

neen. Jokainen tuo omat ruoka-aineksensa opet-

tajien ohjeistuksen mukaan. Kurssi alkaa teoriao-

suudella to 4.5 klo 19.00 -19.45, jolloin sovitaan 

ruuanlaittokohteet ja valmistettavat ruuat. Kukin 

järjestää itse kuljetuksen sovitun retkikohteen 

lähtöpaikalle. Säävaraus - ilmoitamme tekstivies-

tillä mikäli retki siirtyy sääolosuhteiden vuoksi.

RUOKA JA LEIVONTA
60008 VEGAANISET JUHLAPÖYDÄN 
ANTIMET  

4.4.–2.5.2023, Ti 17.15–21.00  

Kiviniityn koulu/ kotitalousluokka Kuusitie 3  

Pia Leinonen 25 t Kurssimaksu 44,00 €  

Kevät on yhtä ruokajuhlaa! On pääsiäinen, vap-

pu, äitienpäivä ja erilaiset valmistujaisjuhlat. Tule 

yhdessä tutustumaan siihen, kuinka juhlapöy-

tien klassikoista taipuu vegaaniset versiot. Oteta-

an yhdessä selville miten onnistuu leivonta ilman 

maitotuotteita ja kananmunia, kuinka tehdään 

vegaaninen juusto- ja täytekakku ja mitä ihmettä 

on aquafaba? Kurssilla tehdään osallistujien toiveet 

huomioiden menut pääsiäis- ja vappupöytään 

sekä juhlapöydän suolaisia tarjottavia ja klassik-

koleivonnaisia. Leivotaan, kokataan ja herkutellaan 

yhdessä. Raaka-ainemaksu, noin 10-15 €/ kerta per 

henkilö, maksetaan kurssilla opettajalle käteisellä 

tai Mobilepayllä. Mukaan kannattaa ottaa omia as-

tioita, niin saa viedä herkkuja myös kotiin! Ohjaus 

suomen kielellä ja tarvittaessa myös ruotsiksi.  

60009 HELPPOA JA EDULLISTA 
KASVISRUOKAA 

17.1.–21.2.2023, Ti 17.15–21.00  

Kiviniityn koulu/ kotitalousluokka Kuusitie 3  

Pia Leinonen 30 t Kurssimaksu 44,00 € 

Tehdään yhdessä huippuhyvää, helppoa ja edullis-

ta vegaanista kasvisruokaa. Kokataan, herkutel-

laan ja opitaan porukalla. Tehdään monipuolisia ja 

maistuvia ruokia arkeen: osallistujien toiveet, sa-

tokauden kasvikset ja sesongit huomioon ottaen. 

Raaka-ainemaksu, noin 10-15 €/ kerta per henkilö, 

maksetaan kurssilla opettajalle käteisellä tai Mo-

bilepayllä. Mukaan kannattaa ottaa omia astioita, 

niin saa viedä evästä myös kotiin! Ohjaus suomen 

kielellä ja tarvittaessa myös ruotsiksi. 
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RUOKA JA LEIVONTA

60204 HAPANJUURILEIVÄN LEIVONTA  
3.–4.2.2023, Pe 18.00–19.00, La 14.00–16.00  

Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7  

KM Marja Wargh 4 t Kurssimaksu 16,00 €  

Ilmoittautuminen päättyy 24.1.2023 

Tule minikurssille oppimaan hapanjuurileivän te-

koa, opettajana hapanjuurileivontaa harrastava 

luokanope Marja Wargh. MUISTA tuoda ensim-

mäisenä kurssipäivänä mukanasi kannellinen ra-

sia (n. 2 dl), johon opettajalta saatu juuri laiteta-

an. Saat ensimmäisenä kurssipäivänä juuren, jonka 

ruokimme kurssi-illan aikana opettajan ohjeiden 

mukaan. Juuri maksetaan opettajalle, varaathan 

tasarahan 4 €. Seuraavana päivänä teet toisen ruo-

kinnan ja taikinan kotona ohjeiden mukaan, kurs-

silla 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. Huom! Ilmoit-

taudu viimeistään 24.1.2023 

60205 HAPANJUURILEIVÄN LEIVONTA, 
päiväkurssi 

14.–15.3.2023, Ti 14.00–15.00, Ke 14.00–16.00  

Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7  

KM Marja Wargh 4 t Kurssimaksu 16,00 €  

Ilmoittautuminen päättyy 4.3.2023 

Kts. kurssin lisätiedot edellä olevasta kurssista. 

Huom! Ilmoittaudu viimeistään 4.3.2023
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RUOKA JA LEIVONTA

60207 RUOKAA NUOTIOLLA  
4.5., 6.5. ja 20.5.2023  

To 19.00–19.45, La 11.00–15.00, La 11.00–15.00  

Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7  

Luonto-ohjaajaopiskelijat Elina Viirre ja Henna 

Kirvesmäki 12 t Kurssimaksu 30,00 €  

Katso kurssin lisätiedot s. 18

60206 VEGERUOKAA VILLIYRTEISTÄ  
8.–9.5.2023, Ma 17.15–20.15, Ti 17.15–21.00  

Kiviniityn koulu/ kotitalousluokka Kuusitie 3  

Pia Leinonen 9 t Kurssimaksu 22,00 €  

Luonto tarjoaa parastaan keväisin ja antaa satoa jo 

toukokuussa. Kurssilla tutustutaan yhdessä taval-

lisimpiin villiyrtteihin ja tehdään niistä vegaanista 

ruokaa. Kurssi sisältää keruuretken lähimaastoon 

ja seuraavana päivänä tehdään kerätyistä villi-

yrteistä ruokaa. Retkelle mukaan ulkoiluun sopiva 

vaatetus, hanskat nokkosten keruuseen sekä ilma-

va koppa/kori. Perehdytys ja keruuretki tapahtuu 

maastossa ma 8.5. klo 17.15-20.15 ja ruokaa laiteta-

an ti 9.5. klo 17.15-21.00 Kiviniityn kotitalousluo-

kassa. Varaa tiistaille raaka-ainemaksu noin 10€ per 

henkilö, maksetaan kurssilla opettajalle käteisellä 

tai Mobilepayllä.

Kansainvälinen keittiö
60107 RUUANLAITON SALAISUU-
DET UKRAINALAISESSA KEITTIÖSSÄ  
14.–28.3.2023, Ti 17.15–21.00  

Kiviniityn koulu/ kotitalousluokka Kuusitie 3  

Natalia Alaspää 15 t Kurssimaksu 26,00 €  

Tule tutustumaan ukrainalaiseen kotiruo-

kaan. Kurssilla valmistamme ruuan ja 

herkuttelemme porukalla. Kurssilaisilta 

peritään raaka-ainemaksu ruuan osalta, 

noin 15€ kerta. Varaathan mukaan tasarah-

an. Mukaan kannattaa ottaa omia astioita, 

niin saat viedä loput eväät kotiin.  

60505 CHILELÄINEN ILTA  
4.4.2023, Ti 18.00–21.00  

Donnerskan koulu, Terveystie 1  

Soledad ja José Björkqvist 5 t 

Kurssimaksu 16,00 €  

Ilmoittautuminen päättyy 28.3.2023  

Tule valmistamaan Soledadin ja Josén 

kanssa chileläistä ruokaa. Keskustelemme 

Chilen kulttuurista ja kuuntelemme 

chileläistä kansanmusiikkia. Raaka-aine-

maksu n. 5 € peritään erikseen kurssilla. 

Opetuskielinä suomi ja ruotsi. 
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PUUTARHA

PUUTARHA
70012 BOKASHIN ABC 
13.5.2023, La 10.00–12.15 

Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7 

Puutarhuri Marko Ahola 3 t Kurssimaksu 23,00 €

Ilmoittautuminen päättyy 8.5.

Hajutonta kompostointia sisätiloissa. Pienem-

pi hiilijalanjälki. Nyt sinulla on mahdollisuus tulla 

opettelemaan kuinka saat biojätteistäsi orgaanis-

ta ainesta, eli multaa jota voit käyttää kasveille-

si. Käymme läpi bokashin hoidon niksit ja saat 

mukaasi helpot hoito-ohjeet joita voit soveltaa ko-

tioloihin. 

70020 PARVEKE- JA TERASSIVILJELY 
13.5.2023, La 14.00–16.15 

Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7 

Puutarhuri Marko Ahola 3 t Kurssimaksu 23,00 € 

Ilmoittautuminen päättyy 8.5.2023 0.00

Tule opettelemaan parvekkeella / terassilla kasva-

tuksen salat ja helpot vinkit. Kurssilla käydään läpi: 

Mitä voin kasvattaa ja viljellä parvekkeella/ terassil-

la, hoito, lannoitus, kasvien valinta, kylvö, koulinta, 

mistä materiaalista alustat, ruukut, laatikot, sieme-

net. Ota mukaan muistiinpanovälineet. 
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PUUTARHA

70214 HEINÄKRANSSI 
14.3.2023, Ti 17.00–19.15 

Opistotalo, Vuokko-lk, Vaasantie 7  

Visualisti, puutarhuri, floristi Anne Silander 3 t 

Kurssimaksu 16,00 € 

Heinäkranssi sidotaan, muokataan ja poljetaan 

kosteasta heinästä puolalangan avulla. Pinta on 

kaunis sellaisenaan, mutta sen voi myös pinnoit-

taa kapealla letityksellä, jonka voi jatkaa kotona. 

Kuivuttuaan kranssi kestää sellaisenaan, mutta sen 

voi myös lakata Tikkurilan Supi -saunasuojalla, joka 

tarttuu kuivan heinän pintaan. Mahdollisuus kaik-

kiin Tikkurilan värikartan sävyihin. Yleensä krans-

sista tulee noin 40 cm halkaisijaltaan, käsialasta ja 

voimasta riippuen joskus paljonkin isompi. Materi-

aalimaksu 20€ maksetaan kurssin opettajalle. Sään 

salliessa pohjaa voidaan työstää myös ulkona, jo-

ten sään mukainen pukeutuminen. 

70215 YHDESSÄ YSTÄVÄN KANSSA 
15.2.2023, Ke 17.00–19.15 

Lindel Flower Shop, Koppisenkatu 3, Kokkola 

Visualisti, puutarhuri, floristi Anne Silander 3 t 

Kurssimaksu 16,00 € 

Tule tekemään kukkaseppele hiuksiin. Voit tul-

la kurssille yhdessä ystävän kanssa. Sidotaan alu-

miinilankaan leikkokukkia ja erilaisia vihreitä käyt-

täen. Kukkaseppele säilyy jääkaapissa sellofaaniin 

pakattuna 3-5 päivää. Kukkavalinnoista riippuen, 

kuivuttuaan sopii myös somisteeksi sisustukses-

sa. Materiaalimaksu 25€ maksetaan kurssin opet-

tajalle. Paikka Lindell Flowers shop, Koppisenkatu 

3, Kokkola 

70200 LEIKKOKUKKAKIMPPU 
1.6.2023, To 17.30-20.00

Lindel Flower Shop, Koppisenkatu 3, Kokkola 

Visualisti, puutarhuri, floristi Anne Silander 3 t 

Kurssimaksu 16,00 € 

Sidotaan spiraalitekniikalla boho-tyylinen kukka-

kimppu leikkokukkia ja kuivakukkia yhdistellen. 

Kukkavalinnoista riippuen, kimpun voi myös kuiva-

ta kuivakukkakimpuksi. Materiaalimaksu 25€ mak-

setaan kurssin opettajalle. 

Paikka Lindell Flowers shop, Koppisenkatu 3, 

Kokkola
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ENSIAPU, KAUNEUDENHOITO

ENSIAPU
70217 SPR HÄTÄENSIAPUKURSSI 4 t® 
14.2.2023, 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 sairauskohtauk-

set ja niiden hoito (tajuttomuus, elottomuus sekä 

vierasesineen poistaminen hengitysteistä) sekä 

avun kutsuminen 112:sta. Kurssi soveltuu kaikille, 

jotka tarvitsevat tiedot ja taidot työtään varten. So-

pii myös eri yhdistyksille ja seuroille. SPR Hätäen-

siapukurssilla 4 t® voi kerrata ja päivittää yhden 

kerran SPR Ensiapukurssi EA 1®:n. Tämä edellyt-

tää voimassaolevaa SPR Ensiapukurssi EA 1® todis-

tusta. SPR Ensiapukurssi EA 1® on voimassa 3 vuot-

ta. Kurssimaksu sisältää SPR:n rekisteröintimaksun 

21,27 (sis. Alv 24%). Tämä mahdollistaa henkilöl-

le pääsyn SPR:n koulutusportaaliin. Suoritettuaan 

koulutuksen hyväksytysti oppilaat pätevyys rekis-

teröidään koulutusportaalissa ja he saavat käyt-

töönsä mobiilikortin suorituksestaan.

KAUNEUDENHOITO                         
99003 NUOREN NAISEN ARKIMEIKKAUS 
21.2.–14.3.2023, Ti 17.30–19.00 

Opistotalo, Maija-lk Vaasantie 7 

Meikkaaja Riikka Saari 6 t Kurssimaksu 22,00 € 

Tämä kurssi on suunnattu nuorille, jotka vasta 

aloittelevat meikkaamista. Kurssilla tutustutaan 

nuorelle sopivan ihonhoitorutiinin luomiseen ja 

heleän, luonnollisen meikin tekemiseen. Lisäksi 

kurssilla käydään läpi meikkausvälineitä ja niiden 

oikeaoppista puhdistusta. 

99007 LÖYDÄ TYYLISI JUHLAAN -KURSSI 
18.4.–2.5.2023, Ti 17.30–19.45 

Opistotalo, Maija-lk Vaasantie 7 

Stylisti Riikka Saari 9 t Kurssimaksu 22,00 € 

Tällä kurssilla saat ammattilaisen vinkkejä oman 

juhlatyylisi luomiseen. Kurssilla tutustutaan mitta-

suhteisiin, erilaisiin juhlatyyleihin ja omien värien 

löytämiseen. Kurssilaisia opastetaan lisäksi koko-

naisvaltaisen juhlatyylin luomisessa, johon kuuluu 

look päästä varpaisiin. Kurssilla hyödynnetään Pin-

terest-sovellusta. 

99207 LÖYDÄ TYYLISI ARKEEN- KURSSI 
17.–31.1.2023, Ti 17.30–19.45 

Opistotalo, Maija-lk Vaasantie 7 

Stylisti Riikka Saari 9 t Kurssimaksu 22,00 € 

Tällä kurssilla saat ammattilaisen vinkkejä oman 

tyylin löytämiseen. Kurssilla tutustutaan vartalon 

mittasuhteisiin, erilaisiin tyylipersooniin ja omien 

värien löytämiseen. Lisäksi jokainen kurssilainen 

saa vinkkejä toimivan, ja helposti yhdisteltävän 

vaatekaapin sisällön luomiseen. Kurssilla hyödyn-

netään Pinterest-sovellusta.

J. 
EL

O
N

EN
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KIELET

KIELET
Suomi 
05006 HAUSKA TAVATA - PUHU 
SUOMEKSI / opintosetelikurssi, kurssimaksu -50%  

18.1.–29.3.2023, Ke 17.30–19.00  

Opistotalo, Katri-lk Vaasantie 7  

Ulrika Kankkonen 20 t Kurssimaksu 36,00 €  

Haluaisitko saada rohkeutta käyttää suomea pu-

huaksesi arkipäivän asioista? Tule mukaan kartut-

tamaan sekä taitoa että uskallusta. Monistemateri-

aali. Taitotaso A1-A2.  

05007 SUOMEN KIELI ALKEISKURSSI / 
opintosetelikurssi, kurssimaksu /course fee -50%  

17.1.–11.4.2023, Ti 17.00–19.15  

Opistotalo, Jan-lk Vaasantie 7  

Anne Ojutkangas 36 t Kurssimaksu 53,00 €  

Tervetuloa opiskelemaan rentoon tahtiin. Sopii 

sinulle, jos osaat lukea ja kirjoittaa latinalaisilla (län-

simaisilla) aakkosilla. Opiskelu edellyttää oppikir-

jan hankintaa. Oppikirja: Ahaa 1 Taitotaso A1. Kurs-

siin saadaan maksua alentavaa opetushallituksen 

tukea. Elementary Finnish for foreigners. The text-

book required on the course is Ahaa 1. Skill lev-

el A1.  

Ruotsi
05016 RUOTSIN KERTAUSKURSSI  
19.1.–30.3.2023, To 17.30–19.00  

Opistotalo, Kerstin-lk Vaasantie 7  

Ulrika Kankkonen 20 t Kurssimaksu 36,00 €  

Onko ruotsi unohtunut? Kertaa ruotsin keskeisiä 

rakenteita ja sanastoa helppoa suullista harjoitte-

lua unohtamatta. Monistemateriaali. Taitotaso A1.  
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KIELET

Englanti
05033 ADVANCED ENGLISH DISCUSSION  
23.1.–28.3.2023, Ma 19.00–20.30  

Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A  

Penelope Colston 18 t Kurssimaksu 36,00 €  

Englannin keskustelukurssi jo edistyneemmil-

le. We will discuss about various issues and subje-

cts that crop up in everyday life. The aim is to en-

gage advanced level speakers in intriguing and 

thought-provoking conversations in a lighthearted 

but spirited atmosphere. Video- ja monistemateri-

aali. Taitotaso B2.  

05034 MORNING CLUB  
25.1.–29.3.2023, Ke 10.00–11.30  

Opistotalo, Vuokko-lk Vaasantie 7   

Penelope Colston 18 t Kurssimaksu 36,00 €  

Helppo englannin keskustelu, jossa pääpaino on 

sanavaraston kartuttamisessa ja puhesujuvuuden 

lisäämisessä. Pari- ja pienryhmäharjoituksia arki-

elämän erilaisista aihepiireistä ja ajankohtaisista 

asioista. Monistemateriaali. Taitotaso A1. 

 
05035 ENGLANNIN ALKEET - EVERYDAY 
ENGLISH STARTER  
19.1.–30.3.2023, To 17.30–19.00  

Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7  

FM Risto Koskinen 20 t Kurssimaksu 36,00 €  

Uuden ja helpon aikuisille suunnatun alkeiskurssin 

ensimmäinen osa - ei edellytä aiempia opintoja en-

glannin kielestä. Oppikirja: Everyday English Start-

er. Finn Lectura Taitotaso A1.  

05036 ENGLANNIN ALKEET - EVERYDAY 
ENGLISH STARTER / Päiväkurssi 

19.1.–30.3.2023, To 10.00–11.30  

Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7  

FM Risto Koskinen 20 t Kurssimaksu 36,00 €  

Uuden ja helpon aikuisille suunnatun alkeiskurssin 

ensimmäinen osa - ei edellytä aiempia opintoja en-

glannin kielestä. Oppikirja: Everyday English Start-

er. Finn Lectura Taitotaso A1.  

Japani
05095 JAPANIN KIELEN ALKEET  
19.1.–30.3.2023, To 17.00–18.30  

Opistotalo, Matti-lk Vaasantie 7  

Misato Seki 20 t Kurssimaksu 36,00 €  

Kurssi on tarkoitettu kaikille jotka ovat kiinnostu-

neita Japanista ja sen kielestä. Aloitamme alkeis-

ta ja opettelemme puhumaan japania yksinker-

taisten harjoitusten avulla ja tutustumme myös 

Japanin kulttuuriin ja tapoihin. Opettaja käyttää 

apukielenä englantia. Oppikirja: Michi, tie japanin 

kieleen. Taitotaso A1. 

Huomasithan myös tämän kurssin:

30200 POKÉMON VAI JOTAIN MUUTA? 
Katsaus animen ja mangan maailmaan sekä japa-

nilaiseen populaarikulttuuriin  

11.3.–1.4.2023, La 12.00–13.00 

Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3  

Katrin Pearson 7 t Kurssimaksu 22,00 €  

Mikä ihme on seinen tai shounen? Mikä on cos-

play ja miten conit liittyvät siihen? Tule kurssille 

tutustumaan animen ja mangan monipuoliseen 

maailmaan sekä japanilaiseen populaarikulttuu-

riin. Kurssin viimeisellä kerralla tutustutaan myös 

aihepiirin elokuvamaailmaan. Kurssi sopii hien-

osti pehmeänä laskuna vasta-alkajille kuin myös 

pidemmän linjan animesta, mangasta ja Japanis-

ta kiinnostuneille. Kurssi on suunnattu yli 12-vuo-

tiaille.
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DIGI- JA VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY, TIETOTEKNIIKKA

11111 PHOTOSHOP - PERUSTEET  
26.1.–23.2.2023, To 17.00–20.00  

Taidetalo Renlund puupuoli, 

Brita Maria Pormestarinkatu 32   

Medianomi AMK Joni Virtanen 20 t 

Kurssimaksu 46,00 €  

Kuvankäsittelyn perusteet ja Photoshopin luova 

käyttö. Kurssilla lähdetään liikkeelle aivan perus-

teista ja edetään kohti monimuotoisempaa kuvan-

käsittelyä. Opittuja taitoja harjoitellaan tekemällä 

kuvayhdistelmiä, kortteja, logoja, vanhojen valoku-

vien korjauksia sekä omien valokuvien muokkaus-

ta tulostusvalmiiksi asti. Käytössä Photoshop CC. to 

26.1. 17-20 to 2.2. 17-20 to 9.2. 17-20 to 16.2. 17-20 

to 23.2. 17-20  

11112 VALOKUVAUKSEN PERUSTEET  
23.3.–15.4.2023  
To 17.00–20.00, La 9.00–14.00  

Taidetalo Renlund puupuoli, 

Brita Maria Pormestarinkatu 32  

Medianomi AMK Joni Virtanen 25 t 

Kurssimaksu 54,00 €  

Peruskurssi aloitteleville kuvaajille. Helppojen har-

joitusten avulla opitaan lisää oman kameran sää-

döistä, älypuhelimen mahdollisuuksista aina järjes-

telmäkameran säätöihin saakka. Kuvauskohteiden 

löytymistä, sommitelmien perusteita ja luovaa ku-

vaamista kehitetään pienillä kuvausretkillä lähiym-

päristöön. Kurssin aikana opitaan myös kuvankä-

sittelyn helppoja alkeita Photoshop CC-ohjelmalla. 

Kurssille voi osallistua myös pelkän älypuhelimen 

kanssa. to 23.3. 17-20 to 30.3. 17-20 la 1.4. 9-14 to 

13.4. 17-20 la 15.4. 9-14  

11113 LUONTOKUVAUS  
27.4.–20.5.2023  

Ti 17.00–20.00, To 17.00–20.00, La 8.00–23.30  

Taidetalo Renlund puupuoli, 

Brita Maria Pormestarinkatu 32  

Medianomi AMK Joni Virtanen 51 t 

Kurssimaksu 74,00 €  

DIGI- JA VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY, TIETOTEKNIIKKA
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DIGI- JA VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY, TIETOTEKNIIKKA

Tallenna lähiluontosi kauneus näyttäviksi valoku-

viksi hyvässä seurassa luontokuvausta opiskellen! 

Kurssilla käydään läpi luontokuvauksen perust-

eet. Opetellaan järjestelmäkameroiden ja äly-

puhelinten säädöt sekä kuvan muokkaus CC-Pho-

toshop ohjelmalla. Opittuja taitoja harjoitellaan 

käytännössä ja tehdään neljä kattavaa kuvausret-

keä Kokkolan luontokohteisiin. Voit osallistua myös 

pelkällä älypuhelimella! Helatorstaiviikolla poik-

keuksellisesti opetus tiistaina. to 27.4. 17-20 la 29.4. 

8-14 to 4.5. 17-20 la 6.5. 8-14 to 11.5. 17-20 la 13.5. 

8-14 ti 16.5. 17-20 la 20.5. 8-14 

11213 SUUNNITTELE JA TOTEUTA OMA 
LYHYTELOKUVA, opintopistekurssi, 2 op 

25.1.–5.4.2023, Ke 18.00–19.30  

Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7  

ICT-opettaja Seppo Lamminen 30 t 

Kurssimaksu 49,00 €  

Kurssi on kaikille, jotka ovat kiinnostuneet te-

kemään valokuvista, videoista ja äänistä visuaalisia 

kokonaisuuksia, jotka yhdessä muodostavat loo-

gisen tarinan. Tutustutaan videoeditointiin Win-

MowieMaker- ja äänieditointiohjelman Audaci-

ty käyttöön. Edellä mainittuja ohjelmia käyttäen 

opitaan tekemään opiskelijan omista valokuvis-

ta, videoista ja äänistä lyhyitä elokuvia. Kukin osal-

listuja tekee kurssin aikana lopputyönä ohjatus-

ti oman ”lyhytelokuvan” valitsemastaan aiheesta. 

Kurssi edellyttää ATK:n perustaitojen hallintaa, voit 

käyttää omaa kannettavaa tietokonetta tai opis-

ton tietokonetta. Opit tekemään elokuvia kurssilla 

käytettävillä ohjelmistoilla ja saat valmiudet siirtyä 

käyttämään vaativimpiakin työvälineitä.  

Kurssista on mahdollisuus, mikäli opiskelija niin 

haluaa, saada suoritusmerkintä valtakunnalliseen 

Koski -tietokantaan. Kurssin kokonaislaajuus 2 

op (opintopistettä) koostuu lähiopetuksesta ja it-

senäisestä työskentelystä.  

Kurssin jälkeen osaat:  
- hyödyntää työskentelyssä yhtä videoeditointi- ja 

äänieditointiohjelmaa 

 - koota riittävän materiaalin omaa videota varten 

 - hyödyntää ohjelmia valmistaessasi omaa videota 

 - koostaa ohjelmien avulla oman lyhytelokuvan 

käyttäen useita elokuvaohjelman tehosteita 

Osaaminen arvioidaan kurssille valmistautumisen, 

työskentelyprosessin ja valmistetun työn perust-

eella. Arviointikriteerit:hyväksytty / hylätty 

 
10227 CANVA- GRAAFISEN SUUNNIT-
TELUN TYÖKALU-KURSSI 
18.–25.2.2023, La 10.00–14.15  

Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7  

Lotta Sundell 9 t Kurssimaksu 27,00 €  

Canva- graafisen suunnittelun työkalu ja sen hyö-

dyntäminen. Tutustutaan ja harjoitellaan valmi-

iden kuvapohjien, ilmaisten kuvien, fonttien ja 

muiden graafisten elementtien hyödyntämistä 

kuvien, julisteiden, korttien ym. suunnittelussa. 

Päivän aikana 45 min ruokatauko.  

 
Tietotekniikka
10503 TIETOTEKNIIKAN YKSITYISTUNNIT 
KOKKOLA 

16.1.–20.4.2023  

Ma 9.00–18.00, Ti 9.00–18.00, Ke 9.00–18.00, 

To 9.00–18.00  

Opistotalo, Evald-lk Vaasantie 7  

Tradenomi Jennica Hagström 26 t Kurssimaksu 24,00 €  

Varaa itsellesi aika henkilökohtaiseen opastukseen 

tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käyttämi-

seen. Yksilöohjaus 24€ / oppitunti (45 min). Voit 

varata ajan myös pienryhmäopiskeluun (Max 3 

hlö/ryhmä), tuntihinta 24 € jaetaan opiskelijoiden 

kesken. Aika sovitaan erikseen puhelimitse. Ilmoit-

taudu, niin sinuun otetaan yhteyttä. Opetus sekä 

suomeksi että ruotsiksi. Mahdollista käyttää myös 

Teams-yhteyttä. Yksityistunnin ajankohta ma-to 

klo 9-18 välisenä aikana!  
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MUSIIKKI

MUSIIKKI
15201 PIANONSOITTO  
26.–30.6.2023  

Ma 11.00–15.00, Ti 11.00–15.00, Ke 11.00–15.00, To 

11.00–15.00, Pe 11.00–15.00  

Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29  

Ilona Haverinen  Kurssimaksu 44,00 €  

Kiinnostaako pianonsoiton aloittaminen tai omien 

taitojesi kehittäminen kesällä? Kuvataiteen ja mu-

siikin viikon pianokurssilla sinulla on mahdollisuus 

opetella soittamaan uusia kappaleita, säestämään 

tuttuja lauluja, tutustua vapaaseen säestykseen ja 

sen tyylilajeihin sekä improvisointiin. Lisäksi voit 

kehittää pianonsoiton tekniikkaasi sekä tutustua 

klassisen pianomusiikin tyylilajeihin omien toivei-

desi mukaan. Kurssin sisältö räätälöidään jokaiselle 

oppilaalle erikseen ja sopii niin vasta-alkajille kuin 

pianonsoittoa harrastaneille ja opiskelleille tai am-

matissaan säestystaitoa tarvitseville. Opetusajat 

sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Opetusta on 

20min/päivä, myös tuplatunnit mahdollisia. Paik-

koja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian!  

15231 VIULUNSOITTO  
26.–30.6.2023  

Ma 11.00–13.45, Ti 11.00–13.45, Ke 11.00–13.45, To 

11.00–13.45, Pe 11.00–13.45  

Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29  

Ohjaaja ilmoitetaan myöh. Kurssimaksu 44,00 € 

Haluaisitko tutustua viulunsoittoon? Vai käytkö jo 

tunneilla ja sormien verryttely kesänkin aikana te-

kisi hyvää? Kurssilla tutustumme viuluun ja viulu-

musiikin eri tyylilajeihin monipuolisesti ja rennolla 

otteella, kunkin oppilaan mieltymysten mukaises-

ti. Painotus on klassisessa musiikissa, mutta voim-

me soitella myös kansanmusiikkia ja poppia. Kurssi 

sopii niin vasta-alkajille kuin jo pidemmänkin aikaa 

soittaneille. Yksilöpetusta 20 min/päivä. Tunnit so-

vitaan opettajan kanssa erikseen. Paikkoja rajoite-

tusti, joten ilmoittauduthan pian!  
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MUSIIKKI

15233 KITARANSOITTO   
26.–30.6.2023  

Ma 11.00–13.00, Ti 11.00–13.00, Ke 11.00–13.00, To 

11.00–13.00, Pe 11.00–13.00  

Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29  

Konsta Kivelä Kurssimaksu 44,00 €  

Opi soittamaan kitaraa! Kurssi soveltuu kaikenikäi-

sille ja -tasoisille soittajille. Voit soittaa akustisel-

la tai sähkökitaralla. Henkilökohtainen opetusaika 

20min/päivä, tuntiaika sovitaan erikseen opettajan 

kanssa. Ohjelmisto monipuolisesti musiikkia oppi-

laiden toiveiden mukaisesti, sisältäen mm. kappa-

leiden opettelua, tekniikkaharjoituksia ja improvi-

sointia.  

15234 KITARANSOITTO   
17.1.–11.4.2023, Ti 15.00–17.00  

Lucina Hagmanin koulu, Kälviä Marttilankatu 1  

Konsta Kivelä Kurssimaksu 53,00 €  

Opi soittamaan kitaraa! Kurssi soveltuu kaikenikäi-

sille ja -tasoisille soittajille. Voit soittaa akustisel-

la tai sähkökitaralla. Henkilökohtainen opetusaika 

20min/päivä, tuntiaika sovitaan erikseen opettajan 

kanssa. Ohjelmisto monipuolisesti musiikkia oppi-

laiden toiveiden mukaisesti, sisältäen mm. kappa-

leiden opettelua, tekniikkaharjoituksia ja improvi-

sointia. 

 

15241 YKSINLAULUKURSSI  
26.–30.6.2023  

Ma 11.00–12.45, Ti 11.00–12.45, Ke 11.00–12.45, To 

11.00–12.45, Pe 11.00–12.45  

Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29  

Annami Hylkilä Kurssimaksu 60,00 €  

Kurssi soveltuu kaikentasoisille laulajille, vasta-al-

kajasta ammattiopiskelijaan. Jokaiselle opiskelijalle 

tehdään viikon ajaksi henkilökohtainen opetussu-

unnitelma. Kurssilla voit opiskella laulun perust-

ekniikkaa ja tutustua klassisen musiikin ohjelmis-

toon. Opetus on yksityisopetusta 30 min/päivä. 

Tuntiajat sovitaan erikseen opettajan kanssa.  

15261 ILTAPÄIVÄJAMIT SENIOREILLE  
7.3.–25.4.2023, Ti 15.00–15.45  

Honkaharjun toimintakeskus Sairaalakatu 2A  

Yhteisömuusikko Miia Kaunisto 8 t 

Kurssimaksu 22,00 €  

Senioreiden musiikkipajassa lauletaan, soi-

tetaan ja rytmitellään yhdessä. Käytämme 

pieniä ja helposti soitettavia soittimia, sekä 

esim. taputuksia. Saatamme myös keksiä yh-

dessä oman laulun. Yhdessä soittaminen ja 

laulaminen on virkistävää ja tuo iloista miel-

tä, joten lämpimästi tervetuloa mukaan!  
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Kuntoliikunta / Kokkola
20241 KÄVELIJÄN VOIMA JA LIIKKUVUUS  
18.1.–26.4.2023, Ke 8.00–9.00  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7  

Liikuntaneuvoja (AT), Pilatesohjaaja, FasciaMeth-

od-ohjaaja Arja Sikkilä 19 t Kurssimaksu 36,00 €  

Tunnilla keskitytään erityisesti kävelyssä ja juoksus-

sa kiristyviin lihaksiin ja kehitetään lantion alueen 

lihaskuntoa. Kun parannat lantion alueen lihaskun-

toa ja liikkuvuutta, kehität voimaa ja tasapainoa 

koko kehoon. Tunnilla tehdään myös nilkkanivelen 

liikkuvuusharjoituksia sekä vahvistetaan pohkeen 

ja jalkaterien lihaksia. Tunnille tarvitset kuminauha-

lenkin, tennis- tai faskiapallon, jumppamaton ja ve-

sipullon.  

20211 VAHVISTA JA VENYTÄ SELKÄ / 
Hybridikurssi  

18.1.–12.4.2023, Ke 9.15–10.30  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7   

Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 20 t 

Kurssimaksu 36,00 €  

Huolletaan koko kehon lihaksia dynaamisilla liik-

kuvuusharjoitteilla, vahvistetaan yläselän, vatsan ja 

selän lihaksia jumppakuminauhan ja käsipainojen 

avulla. Ota mukaan pitkä joustava jumppakumi-

nauha, pienet käsipainot tai rannepainot 0,5-2kg, 

jumppamatto ja vesipullo. Ilmoittautuessasi kerro, 

jos haluat osallistua Zoom-etäyhteyden kautta.  

20248 AAMUN DYNAAMINEN VENYTTELY  
19.1.–30.3.2023, To 8.30–9.15  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7   

Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 10 t 

Kurssimaksu 22,00 €  

Dynaaminen venyttely on liikkeessä tapahtuvaa 

liikkuvuusharjoittelua, erilaisin liikesarjoin tai liike-

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI, TANSSI
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parein tehtynä, vuorotellen venyttäen ja rentout-

taen. Säännöllinen dynaaminen venyttely kehit-

tää liikkuvuutta ja kehon luonnollisia liikeratoja. 

Tämä harjoitus sopii kiireisellekin liikkujalle ja krop-

pa kiittää venyttelystä! Ota mukaan jumppamatto, 

faskia- tai tennispallo ja vesipullo. 

20258 KEVYEMPI FASCIAMETHOD®  
19.1.–20.4.2023, To 9.30–10.45  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7   

Liikuntaneuvoja (AT), Fasciamethod-ohjaaja 

Arja Sikkilä 20 t Kurssimaksu 36,00 €  

FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeut-

tien kehittämä kehonhuoltomenetelmä, jossa yh-

distyvät myofaskiaalinen liikkuvuusharjoitte-

lu, dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille, 

liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla. 

Näkökulma on kuntouttava sisältäen harjoitteita 

yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Varaa mu-

kaan jumppamatto, pitkä jumppakuminauha (150-

200cm), vesipullo, tennis- tai faskiapallo. Ei kokoon-

tumista 6.4.  

20238 HAUSKAA LUONTORETKEILYÄ 
LAPSEN KANSSA  
7.5. ja 21.5.2023, Su 11.00–15.00  

Luonto-ohjaaja -opiskelijat Elina Viirre ja Henna 

Kirvesmäki 11 t Kurssimaksu 22,00 €  

Katso kurssin lisätiedot s. 17.  Huom! Kurssille tu-

lee ilmoittaa kaikki kurssille osallistuvat, sekä lapsi/

lapset että aikuinen/aikuiset.  

20560 ASAHI, PERUSKURSSI 1  
2.–30.5.2023, Ti 18.30–19.30  

Länsipuisto, ulkona  

Kristina Klingenberg 7 t Kurssimaksu 22,00 €  

Tule tutustumaan suomalaiseen Asahi-terveyslii-

kuntaan ulkona Länsipuistossa. Yksinkertaisia ja 

hyödyllisiä liikkeitä, jotka sopivat lähes kaikille. Har-

joittelemme liikkeitä seisoen, mutta jos haluat is-

tua, voit ottaa oman tuolin tai jakkaran mukaan. 

Opimme liikkeitä, jotka vahvistavat kehon lihak-

sia, tasapainoa ja koordinaatiota. Ohjausta sekä 

suomeksi että ruotsiksi. 

 
20561 ASAHI, PERUSKURSSI 2 

3.–31.5.2023, Ke 10.00–11.00  

Länsipuisto, ulkona  

Kristina Klingenberg 7 t Kurssimaksu 22,00 €  

Tule tutustumaan suomalaiseen Asahi-terveyslii-

kuntaan ulkona Länsipuistossa. Yksinkertaisia ja 

hyödyllisiä liikkeitä, jotka sopivat lähes kaikille. Har-

joittelemme liikkeitä seisoen, mutta jos haluat is-

tua, voit ottaa oman tuolin tai jakkaran mukaan. 

Opimme liikkeitä, jotka vahvistavat kehon lihak-

sia, tasapainoa ja koordinaatiota. Ohjausta sekä 

suomeksi että ruotsiksi. 

 

Seuraavalle, syksyllä alkaneelle kurssille otetaan uu-

sia opiskelijoita:

 
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, keväällä 20 t, 

Kurssimaksu 26,50€ 

Tunnilla tanssitaan luovasti liikkuen musiikin tahti-

in, tanssitaitoa ei tarvita. Tanssi parantaa tasapa-

inoa ja jalkojen kuntoa, lisää vireyttä ja antaa aivoil-

le töitä. Tanssiminen kuormittaa luita ja on hyvä 

apu painonhallintaan. Tunnin lopussa tehdään 

jumppamatolla lihaskunto- ja liikkuvuusharjoit-

teita. Ota mukaan huivi n. 60-70cm pitkä, jump-

pamatto ja vesipullo.

Kälviä
20207 FASCIAMETHOD®  
22.1.–2.4.2023, Su 19.00–20.15  

Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3  

Liikuntaneuvoja (AT), FasciaMethod-ohjaaja 

Arja Sikkilä 17 t Kurssimaksu 36,00 €  

Voit maksaa liikunta-, hyvinvointi- ja tanssikurssit myös Smartumilla tai ePassilla, kts. s. 8
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FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeut-

tien kehittämä kehonhuoltomenetelmä, jossa yh-

distyvät myofaskiaalinen liikkuvuusharjoitte-

lu, dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille, 

liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla. 

Näkökulma on kuntouttava sisältäen harjoitteita 

yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Varaa mu-

kaan jumppamatto, pitkä jumppakuminauha, ve-

sipullo, tennis- tai faskiapallo.  

Ullava
20219 REIPAS TOIMINNALLINEN JUMPPA / 
FASCIAMETHOD®  
22.1.–2.4.2023, Su 17.15–18.15  

Veikko Vionojan koulu, Ullava Vionojantie 29  

Liikuntaneuvoja (AT), FasciaMethod-ohjaaja, 

Pilates-ohjaaja Arja Sikkilä 13 t Kurssimaksu 26,00 €  

Alkulämmittely ja reipasta toiminnallista liha-

skuntotreeniä. Lopputunti tehdään FasciaMeth-

od-harjoituksia. Reipasta jumppaa koko keholle, 

pääpaino on jalkojen ja keskivartalon vahvistami-

nen. Tunti sisältää myös liikkuvuus- ja tasapaino-

harjoittelua. FasciaMethod® on suomalaisten fys-

ioterapeuttien kehittämä kehonhuoltomenetelmä, 

jossa yhdistyvät myofaskiaalinen liikkuvuusharjoit-

telu, dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille, 

liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla. 

Ota mukaan oma jumppamatto, pitkä jumppaku-

minauha, tennis-tai faskiapallo ja vesipullo.  

Verkkokurssit
20242 VENYTTELY JA RENTOUTUS-
HARJOITUS / VERKKOKURSSI  
16.1.–13.2.2023, Ma 19.45–20.30  

Liikuntaneuvoja (AT) Arja Sikkilä 5 t 

Kurssimaksu 16,00 €  

Rentoutusharjoitus aloitetaan seisten kevyillä ve-

nyttelyharjoituksilla, harjoituksia jatketaan kasvo-

jen, käsien tai jalkaterien rentouttavalla käsittelyllä. 

Rentoutusharjoitus tehdään matolla jännitys–rent-

ous-periaatteella, jonka avulla opit tunnistamaan 

paremmin kehon jännitystiloja. Tarvitset jump-

pamaton, kevyen peitteen ja tarvittaessa tyynyn 

pään alle, vesipullon sekä tennispallon. Tämä kurs-

si toteutuu Zoom-etäyhteyden kautta ja tunnukset 

verkkokurssille lähetetään sähköpostitse. Tarvit-

taessa opastamme Zoom-sovelluksen käytössä.  

20249 AAMUN FASCIAMETHOD® / 
VERKKOKURSSI  
20.1.–21.4.2023, Pe 8.00–9.00  

Liikuntaneuvoja (AT), FasciaMethod-ohjaaja 

Arja Sikkilä 20 t Kurssimaksu 36,00 €  

FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien 

kehittämä kehonhuoltomenetelmä, jossa yhdis-

tyvät myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu, dy-
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naaminen täsmävenyttely kireille lihaksille, liike-

hallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla. Varaa 

jumppamatto, pitkä jumppakuminauha (150-

200cm), tennis- tai faskiapallo ja vesipullo. Verk-

kokurssi toteutuu Zoom-etäyhteyden kautta. Link-

ki sovellukseen lähetetään sähköpostitse.  

Kokonaisvaltainen 
hyvinvointi
20244 HOITAVA HENGITYS HB®  
8.–29.3.2023, Ke 18.00–20.00  

Opistotalo, Helmi-lk Vaasantie 7  

Hoitava hengitys -ohjaaja Susanna Paasila 11 t 

Kurssimaksu 22,00 €  

Yksinkertaistettuna Hoitava Hengitys HB® -me-

netelmän tavoitteena on normalisoida häiriintynyt 

hengitys. Hengityksen normalisoitumisen vaihei-

siin kuuluvat muun muassa siirtyminen suuhengi-

tyksestä nenähengitykseen ja pinnallisen hengi-

tyksen syventäminen. Hengityksen korjaamisen 

ansiosta elimistö saa paremmin happea ja samal-

la kohonnut hiilidioksiditaso rentouttaa sileitä li-

haksia. Sileiden lihasten rentoutuminen tarkoit-

taa mm. verisuonten laajenemista sekä ilmateiden 

avautumista. Hengityksen korjaantuminen vai-

kuttaa esim. mieleen, liikuntaan, uneen, astmaan, 

allergioihin sekä muihin hengitysoireisiin, ah-

distukseen ja stressiin. Harjoittelussa tarvittavia 

apuvälineitä sisältävä ”hengityspaketti” maksaa 29 

euroa ja se maksetaan kurssin ohjaajalle.  

TANSSI
25234 ITÄMAINEN TANSSI, alkeisjatko -kurssi  

16.1.–27.3.2023, Ma 19.00–20.00  

Mäntykankaan koulu, peilisali 

Antti Chydeniuksen katu 72  

Tuuli Koistila 13 t Kurssimaksu 26,00 €  

Kurssilla kertaamme perusliikkeet, opimme ni-

iden variaatioita sekä lisää tanssitekniikkaa. 

Opimme yhdistämään liikkumisen perusliikkei-

siin ja teemme pieniä sarjoja.Tutustumme huivin 

käyttöön tanssivälineenä ja opettelemme helpon 

koreografian. Kurssi sopii alkeiskurssin käyneelle 

tai muita tanssilajeja harrastaneelle. Tunti sisältää 

alkulämmittelyn hyödyntäen tanssitekniikkaa, itä-

maisen tanssin harjoittelun ja loppuvenyttelyn.

25125 COUNTRY-TANSSI  
20.1.–31.3.2023, Pe 18.10–19.40  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7  

Aino Nykvist 20 t Kurssimaksu 36,00 €  

Countrytanssi eli rivitanssi sopii kaikenikäisille 

tanssimisesta kiinnostuneille henkilöille, ja se sopii 

mainiosti kunnon kohottamiseen. Nimensä mukai-

sesti rivitanssia tanssitaan yksin, mutta ryhmässä 

riveittäin. Tanssit koostuvat helpoista askelkuviois-

ta, joita toistamme letkeän countrymusiikin tahti-

in. Lähdemme aina liikkeelle hitaasti ja kasvata-

mme nopeutta pikku hiljaa.

Seuraavalle syksyllä alkaneelle kurssille otetaan uu-

sia opiskelijoita:

 
25115 EXTRABALETTITUNTI  
8.9.–1.12.2022, 26.1.–4.5.2023  

To 16.00–17.00  

Urheilutalo, peilisali Vapaudentie 1  

Helena Popov, keväällä 17 t, Kurssimaksu 28,70€ 

Extra balettitunti sopii kaikille jo balettia harrasta-

neille. Rauhallinen tunti, jossa keskitytään venytyk-

siin ja helppoihin sarjoihin.   

Voit maksaa liikunta-, hyvinvointi- ja tanssikurssit myös Smartumilla tai ePassilla, kts. s. 8
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Kokkola

20250 SENIORIJOOGA, alkeisryhmä  
19.1.–20.4.2023, To 15.30–16.45  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7   

SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 22 t 

Kurssimaksu 44,00 €  

Kurssi on suunnattu iäkkäämmille, mutta sopii 

hyvin myös työelämässä oleville. Kurssilla tutus-

tutaan 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 hengi-

tyksen löytämisessä. Harjoituksessa saat keskittyä 

itseesi, työskennellä omista lähtökohdista, oman 

hengityksen tahdissa. Ota oma alusta mukaan.  

20252 AAMUJOOGA  
16.1.–17.4.2023, Ma 8.00–9.00  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7   

Joogaopettaja SJL Miia Mattila 17 t 

Kurssimaksu 36,00 €  

Aamujooga avaa silmät ja herättelee kehon ja mie-

len uuteen päivään. Aurinkotervehdykset ja erilai-

set avaavat liikesarjat energisoivat ja tuovat hyvää 

oloa. Harjoitus päätetään lyhyeen rentoutukseen. 

Pukeudu mukavan rentoihin vaatteisiin ja ota oma 

alusta mukaan.  

20254 JOOGAA ALOITTELEVILLE JA 
VÄHÄN JOOGANNEILLE  
19.1.–4.5.2023, To 17.00–18.30  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7   

Joogaopettaja SJL Miia Mattila 26 t 

Kurssimaksu 44,00 €  

Lempeä ja rauhallinen hathajoogaa tasapainottaa 

kehoa ja mieltä. Harjoitukset venyttävät lihaksia, 

pitävät selän ja nivelet joustavina. Kurssilla tutus-

tutaan myös omaan luonnolliseen hengitykseen 

sekä opetellaan rentoutumista. Kurssi sopii niille, 

jotka eivät ole aiemmin jooganneet sekä kertauk-

seksi jo vähän jooganneille. Pukeudu mukavan 

rennosti ja lämpimästi. Ota mukaasi oma alusta 

sekä pieni peitto lopun rentoutumiseen.  

20255 VINYASAJOOGA  
18.1.–19.4.2023, Ke 16.45–18.15  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7   

SJL:n joogaohjaaja Minna Pallaspuro 26 t 

Kurssimaksu 44,00 € 

Tunneilla tehdään fyysisesti haasteellisempaa har-

joitusta, jossa asanat (jooga-asennot) tehdään vir-

taavina liikesarjoina, syvän hengityksen rytmit-

täminä, jolloin asanat yhdistyvät saumattomaksi 

kokonaisuudeksi. Liikesarjoihin kuuluu paljon nau-

tinnollisia venytyksiä, unohtamatta taukoja. Joil-

lakin tunneilla voidaan käyttää musiikkia taustalla. 

Vaikeat krooniset ranneongelmat voivat hankaloit-

taa harjoituksen tekemistä. Ota oma liukumaton 

alusta mukaan.  

20256 DYNAAMINEN JOOGA  
19.1.–27.4.2023, To 18.45–20.15  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7  
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Joogaopettaja SJL Miia Mattila 26 t 

Kurssimaksu 44,00 €  

Dynaamisessa joogassa yhdistyy useita eri joogan 

lajeja. Kurssilla tehdään erilaisia aurinkotervehdyk-

siä sekä klassisia asanoita yhdistäen niitä hieman 

voimakkaampaan hengitykseen. Dynaaminen joo-

ga lisää kehon liikkuvuutta ja voimaa sekä paran-

taa keskittymiskykyä ja opettaa rentoutumista. 

Kevään kurssilla tehdään voimakkaita joogaharjoi-

tuksia ja se sopii jo aiemmin jooganneille. Erilaiset 

ongelmat ranteissa ja olkapäissä saattavat vaikeut-

taa harjoituksen tekoa. Pukeudu joustaviin vaattei-

siin ja ota mukaasi lämmintä vaatetta lopun ren-

toutukseen. Ota mukaasi myös oma luistamaton 

alusta. Huom! ei opetusta 6.4.  

20259 VOIMAJOOGA alkeisjatko -ryhmä  
17.1.–11.4.2023, 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 voima-

joogan alkeet on jo tuttuja ja haluavat jatkaa har-

joitusta eteenpäin. Kurssilla jatketaan hengityksen 

ja lihaslukkojen opettelua sekä opitaan uusia asa-

noita. Harjoitus on kokonaan ohjattu! Ota oma liu-

kumaton alusta mukaan.  

20268 YINJOOGA  
16.1.–24.4.2023, Ma 19.30–21.00  

Ykspihlajan koulu, liikuntasali Potinrannantie 15   

Jooganopettaja SJL Miia Mattila 26 t 

Kurssimaksu 44,00 €  

Yinjooga on passiivinen, pehmeä ja meditatiivinen 

harjoitus jolla vapautetaan kehon ja mielen kireyk-

siä. Asennot tuetaan hyvin ja niissä viivytään useita 

minuutteja, jolloin ne pääsevät vaikuttamaan jän-

teisiin, niveliin ja aina rustoihin saakka. Samalla se 

aktivoi parasympaattista hermostoa, joka auttaa 

rentoutumaan. Pukeudu lämpimästi ja ota mukaa-

si oma alusta, peitto sekä tyyny.  

Verkkokurssi
20263 YINJOOGA / VERKKOKURSSI  
14.1.–15.4.2023, La 9.00–10.30  

Kai Heikkilä 14 t Kurssimaksu 26,00 €  

Yinjooga rentouttaa sekä kehoa että mieltä pitkä-

kestoisten venytysten eli jooga-asanoiden avulla. 

Monipuolisia ohjelmia harjoitettaessa edistetään 

koko kehon hyvinvointia mm. ennaltaehkäisemällä 

ja hoitamalla monenlaisia selkävaivoja ja kiputilo-

ja. Säännöllisen harjoittelun kautta myös keskitty-

miskyky ja tietoinen läsnäolo tässä hetkessä pa-

ranee. Monet saavat lisäksi apua uniongelmiinsa. 

Harjoitukset tehdään lempeästi oman kehon rajo-

ja kuunnellen ja kunnioittaen. Kurssille ovat kaikki 

tervetulleita, ikään, sukupuoleen tai tasoon katso-

matta. Tarvitset joustavat vaatteet sekä avoimen 

ja uteliaan mielen! Tunnin lopussa aina loppuren-

toutus. Kurssi toteutetaan verkkokurssina Google 

Meetin välityksellä. Opettaja lähettää linkin kurssi-

laisille ennen kurssin alkua. Ei opetusta 8.4.2023!  

Kälviä
20264 VINYASAJOOGA  
16.1.–17.4.2023, 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 haasteellisem-

paan joogaharjoitukseen. Vinyasajoogassa asanat 

(jooga-asennot) tehdään virtaavina liikesarjoina, 

syvän hengityksen rytmittäminä, jolloin asanat yh-

distyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi. Liikesar-

joihin kuuluu paljon nautinnollisia venytyksiä, un-

ohtamatta taukoja ja lepoja. Harjoitus sopii kaikille 

normaalikuntoisille, krooniset ranneongelmat voi-

vat kuitenkin hankaloittaa harjoituksen tekemistä. 

Ota oma alusta mukaan.  

Voit maksaa liikunta-, hyvinvointi- ja tanssikurssit myös Smartumilla tai ePassilla, kts. s. 8
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Näyttämötaide

35203 ILOINEN KYLÄTEATTERI / 
Hybridi-kurssi 

19.1.–11.5.2023, To 18.00–20.15  

Jokikylätalo Passojantie 183  

Katja Hakala 45 t Kurssimaksu 100,00 €  

Teatterikurssi, joka tähtää näytelmäteoksen toteut-

tamiseen ripeällä aikataululla. Kurssi on hybridi-

kurssi sisältäen lähiopetuksen lisäksi myös etäker-

toja. Lähitapaamisissa keskitytään näyttelijäntyön 

harjoituksiin ja näytelmän tekemiseen. Etäkerroilla 

tutkitaan esim. näytelmän henkilöiden roolifakto-

ja ja esityksen dramaturgiaa. Näitä löytöjä liitetään 

teatterituotannon toteutukseen mm. roolihenki-

lön rakentamiseen ja esityksen rytmitykseen liit-

tyen. Lähi- ja etäkerrat sovitaan tarkemmin ryhmän 

kanssa. Ei kokoontumista 6.4.  

35221 IMPROVISAATIOKURSSI  
28.1.–25.3.2023, La 10.00–12.30  

Opistotalo, Juhlasali Vaasantie 7  

Sanna Kluukeri 15 t Kurssimaksu 26,00 €  

Improvisaatio on valmistautumista nopeaan rea-

gointiin, heittäytymistä vastaantuleviin tilantei-

siin ilman suunnittelua. Se mm. lisää uskallus-

ta, kohentaa itseluottamusta, kehittää luovuutta, 

luo hyväksyvää ilmapiiriä. Kurssilla harjoitellaan 

avointa suhtautumista uusia asioita kohtaan ja 

vuorovaikutustaitoja hyväksyvässä ilmapiirissä. “ 

Iloista irrottelua hetkessä! Moka on mahdollisuus!”  

Sanataide
35210 LUOVAN KIRJOITTAMISEN 
VIIKONLOPPUKURSSI  
31.3.–2.4.2023  

Pe 17.00–20.00, La 12.00–18.00, Su 12.00–18.00  

Lohtajan koulu / sali, Lohtaja Alaviirteentie 12  

Teatteriopettaja Satu Johanna Virtala 18 t 

Kurssimaksu 36,00 €  

Meissä kaikissa on tarinoita, joiden kertomiseen 

luovan kirjoittamisen kurssi antaa monipuolisia 

työkaluja. Kertomuksia tuotetaan eri harjoituksilla 

ja tekstejä työstetään yhdessä. Kurssi sopii monen-

laisten tarinoiden kirjoittamisesta kiinnostuneil-

le, esimerkiksi novellia, näytelmätekstiä tai yleisölle 

esitettävää lukudraamaa suunnitteleville. Sisältö-

nä on näytelmän ja proosan kirjoittaminen, johon 

tutustutaan käyttäen erilaisia lähtökohtia. Teori-

an ja käytännön harjoitusten kautta saa valmiuk-

sia luovien ideoiden ja ajatusten muokkaamiseen 

erilaisiksi käsikirjoituksiksi. Tavoitteena on kehittyä 

monipuolisesti kirjoittajana ja etsiä omaa kirjoitus-

tyyliä. Kurssille voivat osallistua kaikki luovasta kir-

joittamisesta kiinnostuneet. Osallistujilla voi olla 

mukana vihko ja kynä tai kannettava tietokone, 

pientä evästä ja mukavat vaatteet.  

35211 LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 
NUORILLE  
18.1.–12.4.2023, Ke 17.15–18.15  

Lohtajan koulu, Lohtaja Alaviirteentie 12  

Teatteriopettaja Satu Johanna Virtala 16 t 

Kurssimaksu 36,00 €  

Meissä kaikissa on tarinoita, joiden kertomiseen 

luovan kirjoittamisen kurssi antaa monipuolisia 
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työkaluja. Kertomuksia tuotetaan eri harjoituksilla 

ja tekstejä työstetään yhdessä. Kurssi sopii monen-

laisten tarinoiden kirjoittamisesta kiinnostuneil-

le, esimerkiksi novellia, näytelmätekstiä tai yleisölle 

esitettävää lukudraamaa suunnitteleville. Sisältö-

nä on näytelmän ja proosan kirjoittaminen, johon 

tutustutaan käyttäen erilaisia lähtökohtia. Teori-

an ja käytännön harjoitusten kautta saa valmiuk-

sia luovien ideoiden ja ajatusten muokkaamiseen 

erilaisiksi käsikirjoituksiksi. Tavoitteena on kehittyä 

monipuolisesti kirjoittajana ja etsiä omaa kirjoitus-

tyyliä. Kurssille voivat osallistua kaikki luovasta kir-

joittamisesta kiinnostuneet. Osallistujilla voi olla 

mukana vihko ja kynä tai kannettava tietokone. 

Kurssi suunnattu 10-15 -vuotiaille.  

35220 KÄYTÄNNÖN KIELENHUOLTOA  
26.1.–23.2.2023, To 17.30–19.00  

Kiviniityn koulu/luokkatila Kuusitie 3  

Maija Kudiabor 10 t Kurssimaksu 22,00 €  

Kirjoitatko paljon työssäsi tai vapaa-ajallasi? Hal-

uatko parantaa tekstejäsi kielenhuollon näkökul-

masta? Tällä kurssilla niin luovat kirjoittajat kuin asi-

atekstien laatijatkin pääsevät hiomaan taitojaan 

muun muassa pilkutuksen, yhdyssanojen, sujuvien 

virkerakenteiden ja sanajärjestyksen osalta. Sekä 

aloittelevat että kokeneemmat kirjoittajat voivat 

kurssilla kerrata kielenhuollon periaatteita ja jatkaa 

oppimista kukin omalta taitotasoltaan. Kurssilla ei 

kirjoiteta uusia tekstejä, vaan muokataan opitun 

pohjalta jo kirjoitettuja omia tekstejä tai opettajan 

kurssille tuomia esimerkkitekstejä.  

35222 LAUSUNTAKURSSI  
1.2.–12.4.2023, Ke 17.30–19.00  

Kokkolan suomalainen lukio, luokkatila Torikatu 41 A  

Sanna Kluukeri 20 t Kurssimaksu 36,00 €  

Kurssin tarkoitus on pohtia sekä analysoida runoja. 

Alkuun omavalintaisia, jotka koetaan läheisiksi, tär-

keiksi ja joihin on tarve tutustua syvemmin. Kurssil-

la harjoitellaan myös äänen käyttöä, tuottamista ja 

huoltoa. Tutustutaan erilaisiin riimeihin sekä mui-

hin sointukeinoihin. Harjoitellaan lausumista sekä 

sitä helpottavia fyysisiä keinoja lempeästi. ” Ret-

ki runojen rannalle. Evääksi runoista rakkain, has-

suin, koskettavin tms. Pohditaan sanomaa ja lausu-

taan yhdessä.”  

35223 SANATAIDETTA TAAPEROILLE  
6.3.–17.4.2023, Ma 17.00–17.45  

Taidetalo Renlund, tanssisali Pormestarinkatu 32 

Pormestarinkatu 32   

Maija Kudiabor 6 t Kurssimaksu 22,00 €  

Kurssi on tarkoitettu 1- ja 2-vuotiaille taaperoil-

le yhdessä vanhemman kanssa. Kurssilla lapsi ja 

vanhempi pääsevät riimittelemään ja rytmittele-

mään yhdessä ryhmän kanssa erilaisten opettajan 

opettamien runojen mukana, liikkumaan ja eläyty-

mään monenlaisiin jumppaloruihin, kokemaan toi-

minnallisia tarinatuokioita ja löytämään rauhoit-

tumiskeinoja muun muassa satuhieronnan avulla. 

Kurssilla innostutaan yhdessä kielestä, sanoista, 

rytmistä ja tarinoista. Kurssimaksuun kuuluu yksi 

aikuinen ja yksi lapsi.
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36004 GRAFIIKAN VIIKONLOPPUKURSSI 2  
3.–4.2.2023,  Pe 18.00–21.00, La 10.00–16.00  

Taidetalo Renlund kivipuoli, grafiikkapaja 

Kansakoulukatu 6 b  

Kuvataiteilija Marianne Kaustinen 12 t 

Kurssimaksu 26,00 €  

Kurssilla työskennellään kuivaneula- ja mono-

typiatekniikoin. Kuivattuja kasveja ym. voi myös 

käyttää osana teosta painolaatan tavoin. Aiempaa 

kokemusta grafiikasta ei tarvitse olla. Mukaan voi 

ottaa omia luonnoksia ja valokuvia ideointia hel-

pottamaan. Materiaalimaksu 5€, painopapereista 

erillinen maksu käytön mukaan.  

36005 GRAFIIKAN VIIKONLOPPUKURSSI 3  
28.–30.4.2023  

Pe 18.00–21.00, La 10.00–16.00, Su 10.00–13.00  

Taidetalo Renlund kivipuoli, grafiikkapaja 

Kansakoulukatu 6 b   

Eeva Huotari 16 t Kurssimaksu 36,00 €  

Yhden viikonlopun grafiikankurssilla tutustuta-

an grafiikan eri menetelmiin ja toteutetaan yksi tai 

useampi grafiikantyö. Aiempaa kokemusta grafii-

kasta ei tarvitse olla. Grafiikan eri menetelmistä tu-

tustumme viivasyövytykseen, kuivaneulaan ja ak-

vatintaan. Kurssilaisten toiveesta voimme myös 

tutustua pehmeäpohjaan, collografiaan, carborun-

dumiin ja monotypiaan. Mukaan voi ottaa omia lu-

onnoksia, joiden pohjalta grafiikantyö toteutetaan. 

Materiaaleja voi ostaa kurssilta ja niistä laskuteta-

an erikseen. Mukaan voi ottaa myös omia grafiikan 

papereita ja värejä.  

30002 TUTUSTUMINEN DIGITAALISEEN 
PIIRTÄMISEEN  
10.–11.2.2023  

Pe 16.00–19.00, La 11.00–15.00  

Taidetalo Renlund puupuoli, Brita Maria, 

Pormestarinkatu 32  

Heidi Pokela  11 t Kurssimaksu 31,00 €  

Viikonloppukurssin aikana pääset tutustumaan 

digitaaliseen piirtämiseen. Piirto-ohjelmista tutu-

stutaan ilmaisen FireAlpaca-ohjelman käyttöön 

ja harjoitellaan Wacom-piirtolaudalla piirtämistä. 

Kurssin lopuksi katsotaan yhdessä miten ja millais-

illa ohjelmilla voit jatkaa piirtämistä itsenäisesti ko-

tona. Kurssilla ei tarvitse olla omia välineitä vaan 

tutustumisen ajan käytämme vuokralaitteita. Lau-

antaille voit ottaa itsellesi mukaan hiukan välipa-

laa.  

37015 PIIRRETÄÄN JA MAALATAAN 
ASETELMIA 
27.1.–14.4.2023, Pe 13.00–16.00  

Taidetalo Renlund kivipuoli, maalaussali 

Kansakoulukatu 6 b  

Kuvataiteilija Annuli Viherjuuri 40 t 

Kurssimaksu 53,00 €  

Tutkitaan yhdessä miten valo, varjot ja värit saavat 

muodot elämään. Jokaisella kurssikerralla raken-

netaan uusi asetelma ja syvennytään havaintoon 

pohjaavaan rentoon piirtämiseen ja maalaami-

seen luovuutta unohtamatta. Kurssi sopii sekä 

aloittelijoille että kokeneille harrastajille. Ota mu-

kaan ensimmäiselle kerralle A3-kokoinen paperi 

sekä lyijykynät tai puuvärikynät. Opettaja ohjeistaa 

tarkemmin kurssin aikana tarvittavista omista 

vesiliukoisista materiaaleista. 
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30200 POKÉMON VAI JOTAIN MUUTA? 
Katsaus animen ja mangan maailmaan sekä japa-

nilaiseen populaarikulttuuriin  

11.3.–1.4.2023, La 12.00–13.00  

Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3  

Katrin Pearson 7 t Kurssimaksu 22,00 €  

Mikä ihme on seinen tai shounen? Katsokurssin 

lisätiedot s. 16.

Seuraaville syksyllä alkaneille kursseille otetaan 

uusia opiskelijoita:

37001 AJATUKSET KUVIKSI 1 - MAALAUS  
6.9.–29.11.2022, 10.1.–11.4.2023. Ti 10.00–13.00  

Taidetalo Renlund kivipuoli, maalaussali 

Kansakoulukatu 6 

Kuvataiteilija Tiina Granholm, keväällä 52 t, 

Kurssimaksu 50,40€ 

Kehitellään mielikuvia ja ideoita oman kuvail-

maisun mukaan. Hyödynnetään teemoja ja ku-

vaesimerkkejä maalaamisen perusharjoituksissa. 

Materiaalin voi vaihdella tehtävän mukaan tai va-

likoida itselleen sopivan. Kurssin sisällön lisäksi voit 

esittää oman oppimisen toiveesi. Ensimmäisellä 

kerralla vapaavalintaiset maalausmateriaalit mu-

kaan. Undervisning möjligt även på svenska. Ku-

vataideharrastuksen aloittelijat ja aiemmin harras-

taneet 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  

Taidetalo Renlund kivipuoli, maalaussali 

Kansakoulukatu 6  

Kuvataiteilija Tiina Granholm, keväällä 52 t, 

Kurssimaksu 50,40€ 

Kehitellään mielikuvia ja ideoita eri tehtävin oman 

kuvailmaisun mukaan. Tehtävät etenevät muodon 

rakenteen kuvaamisesta, sekä piirtäen että maalat-

en, kuvailmaisun vahvistamiseen. Hyödynnetään 

teemoja ja pohditaan kuvaesimerkkien vaikutus-

ta työskentelyyn. Kurssin sisällön lisäksi voit esittää 

oman oppimisen toiveesi. Ensimmäiselle kerralle 

mukaan lyijykynäpiirrin ja värit. Undervisning mö-

jligt även på svenska. Kuvataideharrastuksen aloit-

telijat ja aiemmin harrastaneet rohkeasti mukaan 

kuvailmaisuun! 

37007 ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS / 
CROQUIS-PIIRUSTUS  
17.9.–10.12.2022, 14.1.–8.4.2023. La 11.00–14.00  

Taidetalo Renlund kivipuoli, maalaussali 

Kansakoulukatu 6  

Kallioinen Johanna, keväällä 28 t, 

Kurssimaksu 49,00€ 

Kurssikerroilla tuntien aluksi “lämmitellään” lyhy-

illä croquis-luonnoksilla ja loppuaika piirretään/ 

maalataan pidempikestoista asentoa. Opetellaan 

havaitsemaan kuvallisen ilmaisun kannalta oleel-

lisia asioita, kuten mittasuhteita, tilaa, muotoa ja 

liikettä. Painotamme viivan, varjostuksen, valon 

ja varjon (valöörit) ilmaisua sekä ilmaisutekniikoi-

ta. Kurssi sopii myös vasta-alkajille, sillä jokaista 

ohjataan oman työskentelyn mukaan. Edistyneem-

piä kannustetaan kokeilemaan uutta. Tunneilla ta-

poja ja mahdollisuuksia havainnollistetaan kuvin. 

Mukaan omat materiaalit, esim. A1 piirustuspape-

ria (huokoista ja kestävää), maalarinteippiä, piirus-

tuslehtiö/ luonnoskirja, piirustuskyniä eri kovuuk-

sia (B2, B4, B6, pehmeämmät hyviä), piirustushiili 

ja fiksatiivi. Hiilen kanssa säämiskä ja valkoinen pe-

rus-koulukumi ovat käteviä. Muste ja vesiliuko-

iset maalausvälineet (+ pensseleitä) toimivat myös.  

Kevään kokoontumiskerrat ovat 14.1., 28.1., 11.2., 

25.2., 11.3., 25.3. ja 8.4.2023.  
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Keramiikka 

40007 KERAMIIKKA, DREIJAUS  
20.1.–10.3.2023  

Pe 18.00–21.00, La 10.00–13.45  

Taidetalo Renlund kivipuoli, keramiikkapaja 

Kansakoulukatu 6 b   

Keraamikko Irma Jylhä 28 t Kurssimaksu 52,00 €  

Tule harjoittelemaan dreijauksen perusteita - sa-

ven keskittämistä pyörivälle alustalle, seinämien 

nostamista ja esineiden muotoilua - tai syventä-

mään jo hankittuja taitoja. Käytettävissä on sekä 

sähkö- että potkudreijoja. Kurssilla voit tehdä esi-

neitä myös keramiikan käsinrakennusmenetelmil-

lä sekä opetella koristelutekniikoita ja lasittamista. 

Materiaaleina käytetään kivitavarasavea, saviväre-

jä ja lasitteitta. Materiaali- ja polttomaksu 8 euroa 

sisältyy kurssin hintaan, savea hankitaan yhteisti-

lauksena. Kurssi kokoontuu: pe 20.1. klo 18-21, la 

21.1. klo 10-13:45 pe 27.1. klo 18-21, la 28.1. klo 10-

13:45 pe 3.2. klo 18-21 pe 17.2. klo 18-21 pe 10.3. 

klo 18-19:30 

40008 KEVÄTKERAMIIKKA  
18.2.–5.5.2023  

Pe 18.00–21.00, La 10.00–13.45  

Taidetalo Renlund kivipuoli, keramiikkapaja 

Kansakoulukatu 6 b  

Keraamikko Irma Jylhä 34 t Kurssimaksu 61,00 €  

Tule muovailemaan ruukkuja, lyhtyjä ja veistos-

hahmoja pihaan, puutarhaan tai parvekkeelle. 

Opetellaan ja kerrataan keramiikan käsinrakennus-

menetelmiä, koristelutekniikoita ja lasittamista. 

Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille että keramiikkaa 

aiemmin harrastaneille. Materiaaleina käytetään 

kivitavarasavea, savivärejä ja lasitteita. Materiaali- 

ja polttomaksu 8 euroa sisältyy kurssin hintaan. Sa-

vea hankitaan yhteistilauksena. Kurssi kokoontuu: 

la 18.2. klo 13-14:30 la 11.3. klo 10-13:45 pe 17.3. 

klo 18-21 ja la 18.3. klo 10-13:45 pe 24.3. klo 18-21, 

la 25.3. klo 10-13:45 pe 14.4. klo 18-21 pe 5.5. klo 

18-19:30.  

40212 KORUJA ASTIOIDEN SIRPALEISTA  
2.4.2023, Su 10.15–15.00  

Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7  

FM Mervi Annala-Väisänen 6 t Kurssimaksu 22,00 € 

Kierrätä kauniit ja muistorikkaat, rikkoutuneet as-

tiasi valmistamalla niistä persoonallisia koruja. Kah-

vikuppien, kulhojen ja lautasten sirpaleet hiotaan 

haluttuun muotoon ja kiinnitetään valmiisiin ko-

rupohjiin. Opettajalla on myytävänä erilaisia koru-

pohjia ja -osia sekä varalta jonkin verran astiapalo-

ja. Päivän aikana ennättää valmistaa monta korua. 

Materiaalit käytön mukaan, työvälinemaksu 5 €.  

Lasityöt ja Pisankamunat
40230 LASITAITEEN KURSSI  
17.1.–28.3.2023, Ti 17.30–20.30  

Opistotalo, Helmi-lk Vaasantie 7  

Lasitaiteilija Jari Hangassalo 40 t Kurssimaksu 83,00 €  

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan lasitöitä Tif-

fany-, lyijylasi- ja lasinsulatustekniikoilla. Kurssi so-

veltuu sekä aloitteleville, kuin myös osaamistaan 
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syventäville harrastajille. Materiaalimaksu käytön 

mukaan, mahdollisesta uunisulatuksesta erillis-

maksu. Työvälinemaksu 10 € sisältyy kurssihintaan.  

37204 PISANKAMUNIEN MAALAUS  
18.–19.3.2023  

La 11.00–17.30, Su 10.00–15.30  

Opistotalo, Helmi-lk Vaasantie 7  

Sirpa Hasa 15 t Kurssimaksu 49,00 €  

Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2023  

Pisanka on perinteinen kuviointitapa, jossa mu-

nankuoren koristeluun käytetään vahauksia ja 

värjäyksiä, lisäksi kokeillaan nuppineula- ja raa-

putustekniikoita. Osallistujat voivat valita yhden 

tekniikan tai tutustua niihin kaikkiin. Materiaali-

maksu n. 12-15 € kerätään kurssilla. Huom! Ilmoit-

taudu viimeistään 9.3.  

Rakennusten kunnostus, 
rakentelu ja polkupyörän 
kunnostus
40057 PERINTEINEN SISÄSEINÄ 
PINKOPAHVILLA  
17.–19.3.2023  

Pe 18.00–20.15, La 9.00–16.30, Su 11.00–15.30  

Riku Halmeenpää 17 t Kurssimaksu 36,00 €  

Kurssi toteutetaan käytännön työkohteessa. Van-

hassa hirsitalossa pinkopahvitetaan kamarin sei-

nät. Työkohde on Kälviällä. Kurssin jälkeen tunnet 

pinkopahvin sekä projektiin tarvittavat työvälineet. 

Osaat kiinnittää pinkopahvin naulaamalla hirsisei-

nään sekä myös liimaamalla puukuitulevyn päälle.  

40066 LASERLEIKKURI TUTUKSI  
27.–28.1.2023  

Pe 17.30–20.30, La 9.00–13.00  

Isokylän koulu, tekn.työn luokka Sillanpääntie 2 

Teppo Sirén 9 t Kurssimaksu 22,00 €  

Kurssilla tutustut laserleikkurin rakenteeseen ja toi-

mintaan. Opit millaisia mahdollisuuksia laserleik-

kuri luo tuotteiden suunnittelulle ja valmistukselle. 

Kurssilaiset voivat halutessaan valmistaa leikkuril-

la itselleen tavaran puusta tai muovista, tai tehdä 

laserkaiverruksen omaan esineeseen. Suunnittelu-

työ tehdään tietokoneen avustuksella.  

40563 HITSAUSKURSSI 
17.1.–4.4.2023, Ti 18.00–21.00  

Kokkolan suomalainen lukio, tekn.työn luokka 

Torikatu 41 A  

Anders Holmberg 40 t Kurssimaksu 63,00 €  

Opi hitsaamaan ja tutustu uusiin hitsausmenetel-

miin. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, mutta on 

mahdollista syventää aikaisempi osaaminen. Käsit-

telemme kaasuhitsausta, elektrodihitsausta, mig- 

sekä tighitsausta. Opetuskielinä suomi ja ruotsi. 

Ikäraja 16 vuotta. Huom! Ei kurssia 7.2.  

40067 POLKUPYÖRÄN PERUSHUOLTO  
23.1.–20.2.2023, Ma 17.30–20.30  

Kokkolan suomalainen lukio, tekn.työn luokka 
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Torikatu 41 A  

Anders Holmberg 16 t Kurssimaksu 36,00 €  

Ota oma polkypyöräsi mukaan ja opi huoltamaan 

sitä. Kurssin jälkeen osaat tehdä kaikentyyppisiin 

polkupyöriin perushuoltotoimet, esim. sisuskumin 

vaihto/paikkaaminen, ohjainlaakerin säätö, jarru-

palojen vaihto, ketjun vaihto, vaijereiden säätö ym. 

Jatkossa polkupyöräsi toimii yhtä hyvin kuin uute-

na. Ei opetusta 6.2.

Kudonta 
40205 MATTOKURSSI, 
opintopistekurssi, 1,5 op 

16.2.–16.3.2023, To 17.30–20.30  

Taitokeskus Kankuri Mannerheiminaukio  

Tekstiilisuunnittelija Satu Pynssi 20 t 

Kurssimaksu 36,00 €  

Ilmoittautuminen päättyy 8.2.2023   

Opi kutomaan kangaspuilla itse suunnittelema-

si matto. Suunnittelukerta 16.2.2023, jolloin va-

litset mallin, materiaalit ja saat tarkemman ku-

donta-ajan. Voit kutoa myös päivällä. Jokaiselle 

varataan 1-2 viikkoa kudonta-aikaa. Kudonnan jäl-

keen viimeistelet maton ohjauksessa. Viimeisel-

lä kerralla 16.3.2023 ihastelemme toistemme töitä. 

Materiaalimaksu käytön mukaan. Ilmoittautuneil-

le lähetetään ohjeet kurssille valmistautumista var-

ten sähköpostilla noin viikkoa ennen kurssia.

Kurssista on mahdollisuus, mikäli opiskelija niin ha-

luaa, saada suoritusmerkintä valtakunnalliseen 

Koski -tietokantaan. Kurssin kokonaislaajuus 1,5 op 

(opintopistettä) muodostuu itsenäisestä työsken-

telystä ja kurssin aikaisesta lähiopetuksesta.

Kurssin suoritettua:

- Osaat työskennellä kutomossa huomioiden työ-

turvallisuuden ja ergonomian.

- Osaat suunnitella maton mallin, värit ja materiaa-

lit mallitilkkujen pohjalta.

- Osaat laskea kuteen menekin ja kustannusarvion.

- Osaat käsitellä työvälineitä ja valmistella materi-

aalit ne kudontaa varten.

- Osaat käyttää kangaspuita ja työvälineitä.

- Osaat kutoa, viimeistellä ja huoltaa maton.

- Annat ja saat innostavaa palautetta.

Kokonaisarviointi perustuu opettajan tekemiin ha-

vaintoihin opiskelijan valmistautumisessa työskente-

lyyn, työskentelyä seuratessa ja lopputuloksen arvi-

oinnissa. Arviointi: hyväksytty / hylätty.

Kurssin opettajana tekstiilisuunnittelija Satu Pynssi, 

Taito Keski-Pohjanmaa ry:n kutomovastaava ja tuote-

kehittelijä Huom! Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.

40250 KANKAANKUVIOINTIPAJA  
3.–24.5.2023, Ke 17.00–20.00  

Rahkosen koulu, Ullava Rahkosentie 246  

Tuula Hanhisalo 16 t Kurssimaksu 34,00 €  

Painamme ja maalaamme kangasta kankaanpai-

noväreillä ja hyödynnämme eri tekniikoita: taiki-

nabatiikki, sabluunat, tuputus, aurinkovärjäys, lei-

maus, jne. Näillä tekniikoilla voit kuvioida todella 

kauniita ja yksilöllisiä kankaita. oman ideasi ja tar-

peesi mukaan. Värjäyspohjana käytämme 100 % 

puuvillakankaita (myös pellava ja muut selluloosa-

pohjaiset kuidut käyvät). Värit ja kankaanpainanta-

välineet löytyvät kurssilta. Nyt ilotellaan väreillä! 
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Ompelu ja lankatekniikat
40124 OMMELLAAN YHDESSÄ JA OPITAAN 
SUOMEA / Sewing together and 
learning Finnish
opintosetelikurssi, kurssimaksu -50%  

24.1.–11.4.2023, Ti 11.00–14.00  

Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7  

Vaatetusalan ammattiopettaja Leena Säätelä 44 t 

Kurssimaksu 59,00 €  

Tule ompelemaan mukavassa porukassa ja tutus-

tumaan muihin. Voit tulla mukaan, vaikka et oli-

si ommellut aikaisemmin. Opettaja on suunnitellut 

kurssilla tehtävän ensimmäisen ompelutyön. Saat 

tähän työhön kankaan opettajalta. Muihin töihin 

sinun on hankittava kankaat itse. Puhumme kurs-

silla suomea. Tule rohkeasti mukaan!  

40240 FRANSUT, FRANSSIT, RIPSUT 
– esiäitien solmittua pitsiä / Opintopistekurssi, 0,5 op 

15.–29.4.2023, La 9.30–15.00  

Kirkonkylän koulu, Kälviä Koulukuja 3  

FM Mervi Annala-Väisänen 14 t Kurssimaksu 26,00 €  

Kiinnostavatko vanhat käsityötekniikat ja pitsit? 

Fransu-pitsi on makrameen suomalainen pikku-

serkku, yksinkertainen, vaatimaton, mutta omalei-

mainen tapa valmistaa solmimalla pitsiä ja ko-

risteellista pintaa. Kurssilla käydään läpi fransun 

historiaa, opetellaan solmut ja tiheys sekä suunni-

tellaan kurssityö. Fransuissa materiaalina käytetään 

kolmisäikeistä merseroitua puuvillalankaa tai tuke-

vaa, sileää ja kerrattua pellavalankaa. Varaa ensim-

mäiselle kurssikerralle mukaan kerä puuvillaista 

virkkauslankaa (vahvuudeltaan noin 50 g =125 m), 

sakset, kanavaneula, viivotin, mittanauha ja muis-

tiinpanovälineet. Vinkki! Älä leikkaa peukalonkynt-

tä liian lyhyeksi ennen kurssia. 

 

Kurssista on mahdollisuus, mikäli opiskelija niin 

haluaa, saada suoritusmerkintä valtakunnalliseen 

Koski -tietokantaan. Kurssin kokonaislaajuus on 0,5 

op (opintopistettä). 

 

Kurssin jälkeen osaat: 

 - valita työhön sopivan langan, 

 - katkoa langan työhön sopivan mittaisiksi pätkiksi 

 - kaksi solmutapaa 

 - toteuttaa työn valmiin mallin mukaan 

 - työn viimeistelyn ja valmiin työn huoltamisen. 

 

Osaaminen arvioidaan kurssille valmistautumisen, 

työskentelyprosessin ja valmistetun työn perus-

teella. Arviointikriteerit:hyväksytty / hylätty  

40243 MAKRAMEEKURSSI 
20.–27.1.2023  

Pe 17.00–20.45, La 10.00–14.00  

Lohtajan koulu / Ku/Ts -luokka Alaviirteentie 12  

Tiina Roukala 15 t Kurssimaksu 26,00 €  

Tule solmeilemaan kotiisi tai lahjaksi sopiva teks-

tiili. Harjoittelemme solmujen teon, jonka jälkeen 

voit valmistaa toiveittesi mukaisen makrameetyön 

joko valmiin ohjeen tai oman ideasi pohjalta. Kurs-

si soveltuu kouluikäisestä alkaen kaikille käsitöis-

tä kiinnostuneille, erityisiä taitoja ei vaadita alkei-

den oppimiseen. Mukaan tarvitset kepin, harjan 

varren tai luonnon kepin, makrameelankaa, esim. 

Pauliina- tai Pamela-punoskude, Juutti,Moppilan-

ka, Moppari, tai joku muu. Ohjaajalta voi ostaa joi-

takin lankoja ja keppejä.  

Erikoistekniikat
40261 MINIATYYRIHAHMOT  
14.–15.1.2023  

La 9.00–15.30, Su 10.00–15.45  

Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7  

Opettaja Anne Jaakonaho 15 t Kurssimaksu 26,00 €  

Tule muotoilemaan Fimo-massasta ( keskivartalo 

huovuttamalla) eläinhahmoiset miniatyyrihahmot. 

Valmistamme itse muotoilut eläinhahmopäiset mi-

niatyyrinuket 1:12 koolla. Ensimmäisenä päivänä 

teemme rungot ja hahmojen päät, kädet ja jalat. 

Toisena päivänä maalaamme ja valmistamme vaa-
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tetusta miniatyyrihahmoille. Yhden miniatyyrihah-

mon kustannukset n.12 e. Materiaalimaksu sisäl-

tää runkomateriaalit, Fimomassan, maalit ja kaavat 

vaatteisiin. Vaatekankaat jokainen tuo itse.  

40278 HUOVUTUSPAJA  
1.–22.2.2023, Ke 17.00–20.00  

Rahkosen koulu, Ullava Rahkosentie 246  

Tuula Hanhisalo 16 t Kurssimaksu 36,00 €  

Huovutus voi olla luovaa, taiteellista, terapeuttista, ja 

monta muutakin sisällään pitämää ja mielen kaipaa-

maa asiaa ja myös fyysistä tekemistä. Ideoita saat vuo-

sien mittaan tehdyistä mallitöistäni ja netin loppu-

mattomista varastoista jokaisen oman mieltymyksen 

ja tarpeiden mukaan. Mallitöissäni on mukana niin si-

sustuselementtejä kuin myös vaatetusta ja asusteita; 

hattuja, huiveja, ponchoja, tyynynpäällisiä, verhoja, 

pieniä mattoja jne. eri tekniikoita ja materiaaleja käyt-

täen. Suomenlampaan villa on päämateriaali ja kan-

kaina/pohjina esim. esihuopia, silkkisifonkia, harvah-

koa villapalttinaa ja vaikkapa harvaa juuttikangasta 

jne. Materiaalia on kurssilla ja saat hankkia villaa myös 

itse niin halutessasi. Sinun ei tarvitse osata huovuttaa, 

tule vain mukaan oppimaan!  

40280 KUKKAVENE JA MUUTA KIVAA 
TUOHESTA  
10.–12.5.2023  

Ke 17.00–21.00, To 17.00–21.00, Pe 17.00–21.00  

Opistotalo, Hertta-Maija-lk Vaasantie 7  

Jaana Öljymäki 15 t Kurssimaksu 50,00 €  

Opetellaan tuohitöiden alkuvalmistelut ja valmis-

tetaan kukille kaunis kukkavene, amppeli tai muita 

ihania tuohituotteita, jotka sopivat sekä sisä- että ul-

kokäyttöön. Ihana lahjapaja äitienpäivää ajatellen. 

Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo kokeneemmille. 

Opettajalta mahdollisuus ostaa kurssilla käytettävä 

tuohimateriaali. Mukaan puukko, mattoveitsi, sak-

set, metalliviivain, leikkuualusta sekä n. 40 kpl pyyk-

kipoikia/nipsuja. Kurssin opettajana TaM Jaana Öljy-

mäki on julkaissut kolme tuohitöiden käsikirjaa. 

40284 KIERRÄTYSMATERIAALISTA 
UUDEKSI TUOTTEEKSI  
12.2.–5.3.2023, Su 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 tuot-

teita. Kahvipussipunonnassa opetellaan pala- ja 

hakapunontaa sekä niiden muunnoksia. Juoma-

tölkkien ja säilykepurkkien vetimet yhdistetään 

tiukkakierteisellä tekokuitu- tai puuvillalangalla 

virkaten. Puhdista kahvipussit ja tölkinvetimet, älä 

avaa kahvipussin selkäsaumaa. Kurssilaisille toimi-

tetaan sähköpostitse tarvikeluettelo ennen kurssia. 

Kurssi kokoontuu sunnuntaisin 12.2. ja 5.3.  

40285 KOIVUNRISUISTA PUUTARHAAN!  
31.3.2023, Pe 17.15–21.00  

Lohtajan koulu, Lohtaja Alaviirteentie 12  

Roukala Tiina 5 t Kurssimaksu 16,00 €  

Kurssilla voit tehdä koivun risuista vaikkapa kevään 

orvokeille risuveneen tai ruukunsuojuksen, risusy-

dämiä, risulintuja ja/tai risumaton. Mukaan tarvit-

set koivun risuja vaikkapa jätesäkillisen(riippakoi-

vusta parhaat), oksasakset, sidontarautalankaa, 

sivuleikkurit ja hanskat. Ohjaajalla on tarvikkeita ja 

tarvittaessa myös risuja. Ilmoitathan risuntarpees-

tasi pari päivää ennen kurssin alkua viestillä 

0400 766570 Tiinalle.  
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KEVÄTLUKUKAUSI 2023 VÅRTERMINEN

Tammikuu / Januari
vk/v M T K/O T P/F L S

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31  

52

1

2

3

4

5

1.1. Uudenvuodenpäivä / Nyårsdagen
6.1. Loppiainen / Trettondagen
10.1. Ilmoitt. alkaa / Anm. börjar

Maaliskuu / Mars
vk/v M T K/O T P/F L S

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28

   

9

10

11

12

13

Talviloma vk. 9 / Sportlov v. 9

Toukokuu / Maj
vk/v M T K/O T P/F L S

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31  

17

18

19

20

21

22

1.5. Vappu / Första maj
18.5. Helatorstai / Kristi himmelsfärd

Heinäkuu / Juli
vk/v M T K/O T P/F L S

      1 2

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30

 31  

26

27

28

29

30

31

Helmikuu / Februari
vk/v M T K/O T P/F L S

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28

   

5

6

7

8

9

Talviloma vk. 9 / Sportlov v. 9

Huhtikuu / April
vk/v M T K/O T P/F L S

      1 2

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30

   

13

14

15

16

17

7.4.-10.4. Pääsiäinen / Påsk
22.-24.4. Näyttely / Utställning

Kesäkuu / Juni
vk/v M T K/O T P/F L S

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30

   

22

23

24

25

26

24.6. Juhannuspäivä / Midsommardagen
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