
OPINTO-OHJELMA 2017–2018



  TULE MUKAAN SIUN JA MIUN OPISTOON!

Suomi juhlistaa itsenäisyyden satavuotiasta historiaansa vuonna 2017.  Kansalaisopistojen historia 
yltää itsenäisyyden alkua pidemmälle. Opistot ovat kehittyneet yhteiskunnan tarpeiden mukana. Kan-
salaisopistojen tärkeänä tehtävänä on tänä päivänäkin aktivoida eri-ikäisiä ihmisiä. Meille ekkolaisille 
on tärkeää tarjota myös jatkossa eteläkarjalaisille monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia omien 
tietojen, taitojen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.  

Opistojen tehtävän toteuttamisen suurimpana uhkana on julkisen rahoituksen väheneminen. Kansa-
laisopistojen julkista rahoitusta on leikattu toistuvasti, myös vuodelta 2017. Leikkausten vuoksi kurssi-
maksuja on jouduttu nostamaan ja säästötoimia tekemään. Opetustarjonnan laajuus ja monipuolisuus 
on kuitenkin säilytetty ennallaan. Tarjonnassa on paljon uusia kursseja, kuten makramekorut, mac-
tietokoneet, mammapilates, kreikan kieli ja kanteleen soitto. 

Olemme uudistaneet toimintaamme jakamalla lukuvuoden syys- ja kevätkauteen. Syksyn ja kevään 
kurssit on hinnoiteltu erikseen. Uudistuksella pyrimme turvaamaan osallistumisen mahdollisimman 
monelle. Voit ilmoittautua sekä syksylle että keväälle tai vain toiselle kaudelle heti kesäkuusta alkaen. 

Haluamme kehittää EKKO:n toimintaa ja tarjontaa kanssasi. Otathan meihin rohkeasti yhteyttä, on kyse 
sitten uusista kurssi-ideoista, palautteesta tai kehittämistoiveista. Siun ja miun opisto – meijän juttu 
tehdään yhdessä! 

Emilia Valkonen
rehtori

  EKKO PÄHKINÄNKUORESSA  

• Yksityinen, säätiön ylläpitämä oppilaitos
• Perustettu vuonna 2005 kahden vanhemman   

opiston – Saimaan Kansalaisopiston ja Lappeen-
rannan Työväenopiston – yhdistyttyä

• Tuo harrastusmahdollisuudet lähelle sinua  
Lappeenrannassa, Luumäellä ja Taipalsaarella

• Tarjoaa opetusta kädentaidoissa, kuvataiteessa, 
kielissä, liikunnassa, musiikissa, tietotekniikassa ja 
yhteiskunnallisissa aineissa

• Tarjoaa yli 18 000 tuntia opetusta 
• Noin 12 600 kurssilaista
• Noin 780 kurssia 
• 70 opetuspaikkaa
• 8 päätoimista työntekijää ja 140 tuntiopettajaa 

 
(vuoden 2016 tilastoja)

OPISTON TYÖVUOSI

Syyslukukausi 11.9.–3.12.2017
Syysloma vko 43, 23.–29.10.2017
Kevätlukukausi 15.1.–15.4.2018
Hiihtoloma vko 9, 26.2.–4.3.2018
Pääsiäisloma 29.3.–2.4.2018 
 kiirastorstaina 29.3.2018  
 opetusta on, ellei kurssi- 
 tiedoissa toisin mainita 
Kesäkurssit 23.4.2018 alkaen 

Opistolla on oikeus tehdä muutoksia opinto-
ohjelmassa ilmoitettuihin kurssitietoihin. Ku
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 ` YHTEYSTIEDOT 

Etelä-Karjalan kansalaisopisto
Pohjolankatu 27
53100 Lappeenranta
kotisivut: http://ekko.fi

Ajantasaisimmat tiedot kurssiuutuuksista tai 
kurssien peruuntumisista, kurssiuutiset ja tie-
dotteet löydät kotisivuiltamme www.ekko.fi. 
Voit seurata meitä myös Facebookista nimellä 
Etelä-Karjalan kansalaisopisto ja Instagramista 
nimellä ekko_kansalaisopisto.

OPISTON TOIMISTO

Yhteystiedot toimistoon: 
toimisto(at)ekko.fi tai p. 044 566 4553

Opistotalo eli kansalaisopiston päätoimipaikka 
sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, osoittees-
sa Pohjolankatu 27, Lappeenranta. Opistotalos-
sa sijaitsee toimisto. 

Toimiston aukioloajat ovat opetuskaudella 
(11.9.–3.12.2017, 15.1.–15.4.2018) seuraavat: 
ma ja ti  klo 10.00–17.15 
ke ja to  klo 10.00–15.00
pe   suljettu

Toimiston aukioloajat opetuskauden ulko-
puolella: 
ma–to klo  10.00–15.00
pe   suljettu

Poikkeuksena toimisto on auki ajalla 7.8.–
7.9.2017 maanantaisin pitempään eli klo 10.00–
17.15 ja ti–to klo 10.00–15.00, pe suljettu.

Syys- ja hiihtolomalla eli viikoilla 43 ja 9 toimis-
to on suljettu. Toimisto on suljettu myös kesä-
lomien (22.6.–6.8.2017) ajan.

MUUT TOIMIPAIKAT
Lappeenrannan toinen pääopetuspaikka, jossa 
opiskelevat pääsääntöisesti kielten ryhmät, on 
osoitteessa 

Kauppakatu 41, 3. krs, Lappeenranta. 

Lisäksi opistolla on yhteensä noin 70 eri opetus-
paikkaa ympäri Lappeenrantaa ja lähikuntia.

 ` HENKILÖSTÖ

Rehtori Emilia Valkonen 
p. 044 071 1707
Apulaisrehtori Sanna Mäkelä 
p. 044 742 0173
Toimistosihteeri Pirkko Muukka 
p. 044 566 4553
Taloussihteeri  Pirjo Maarit Kukko 
p. 044 566 3363
IT-tuki ja tietotekniikan vastuuhenkilö  
Pasi Litmanen
p. 050 555 7271

PÄÄTOIMISET OPETTAJAT JA VASTAAN- 
OTTOAJAT OPINTOKAUDELLA

Päätoimisen henkilöstön sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ekko.fi 

Tietotekniikan kouluttaja, MTI Pasi Litmanen, 
p. 050 555 7271, tavattavissa to klo 14.15–16.00 
osoitteessa Pohjolankatu 27, Lpr, huone 111.

Kuva: Laura Tikkanen
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Liikunnan vastuuopettaja, FM Sinikka  
Miettinen, p. 050 555 1954, tavattavissa to  
klo 14.00–16.00 osoitteessa Pohjolankatu 27, 
Lpr, huone 110.

Kielten lehtori, FM Maarit Mustonen, 
p. 044 566 8758, tavattavissa ma klo 16.00–
17.00 ja ke klo 15.00–15.30 osoitteessa Kauppa-
katu 41, 3. krs, Lpr.

Kädentaitojen ja taideaineiden vastuuopettaja,  
KteO Tuija Näränen, p. 050 555 5856
tavattavissa to klo 16.00–18.00 osoitteessa  
Pohjolankatu 27, Lpr, huone 205.

Suomen kielen vastuuopettaja,  
FM Sirpa Tereska, p. 044 566 3364
tavattavissa ma klo 14.00–16.00 osoitteessa 
Pohjolankatu 27, Lpr, huone 111.

TUNTIOPETTAJAT
Opistossa on noin 140 tuntiopettajaa. Heidät 
tavoitat toimistomme kautta.

YHTEYSHENKILÖT YMPÄRISTÖKUNNISSA
Luumäki: Annikki Hyytiäinen, p. 050 354 5042, 
annikki.hyytiainen(at)gmail.com
Taipalsaari: hallintosihteeri Piia Pouttu, 
p. 040 710 6096, piia.pouttu(at)taipalsaari.fi  

ILMOITTAUDU:
1) Opistotalossa, Pohjolankatu 27, Lappeen-
ranta:
7.8.–7.9.2017: ma klo 10.00–17.15 ja ti–to klo 
10.00–15.00, pe suljettu 
11.9.2017 alkaen opetuskaudella: ma–ti klo 
10.00–17.15 ja ke–to klo 10.00–15.00, pe sul-
jettu

2) Netin kautta alkaen 12.6.2017:
www.ekko.fi ->Hae kursseja/Ilmoittaudu
Netti-ilmoittautumisohjeet ovat luettavissa 
opiston kotisivuilla.

3) Marketeissa:
LPR:n Prismassa ke 23.8. ja ti 5.9. klo 10.00–
18.00 sekä ti 28.11. klo 10.00–18.00,
Joutsenon S-marketissa to 24.8. klo 10.00–
17.00
 
4) Luumäen kunnantalolla ke 4.9. klo 11.00–
17.00

5) Yksilöopetus
Musiikki: ilmoittautumisohjeet kurssien koh-
dalla
Kielet ja tietotekniikka: ks. yhteystiedot aine-
kohtaisista esittelyistä s. 12-45.

Tutustu kurssin maksu- ja perumisehtoihin 
ennen ilmoittautumista. Ilmoittautuminen on 
aina sitova ja velvoittaa maksamaan kurssimak-
sun. 

Lukuvuoden 2017–2018 kurssit on jaettu 
syys- ja kevätkauden kursseiksi. Kaikille kurs-
seille voi ilmoittautua jo 12.6.2017 alkaen.  
Voit ilmoittautua sekä syksylle että keväälle 
tai vain toiselle kaudelle.

Muistathan ilmoittautua kursseille ajoissa ja maksaa kurssimaksun, 
näin varmistat kurssin alkamisen.

 ` ILMOITTAUTUMINEN, PERUMINEN JA MAKSUKÄYTÄNNÖT
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ILMOITTAUTUMINEN SAMALLA KERTAA 
SYKSYN JA KEVÄÄN KURSSEILLE
Jos ilmoittaudut samalla kertaa syys- ja kevät-
kauden kursseille toimistossa:
• Maksa syksyn kurssimaksu ilmoittautumi-

sen yhteydessä ja
• maksa kevään kurssimaksu ilmoittautu-

misen yhteydessä tai viimeistään 30.11. 
mennessä. Maksutiedot saat opiston toi-
mistosta.

Jos ilmoittaudut samalla kertaa syys- ja kevät-
kauden kursseille verkossa ja haluat maksaa 
vain syksyn kurssimaksun:
• Vie valitsemasi syksyn kurssit ostoskoriin ja 

maksa ne.
• Mene uudelleen ilmoittautumaan, vie 

valitsemasi kevään kurssit ostoskoriin ja 
lähetä ilmoittautuminen. Älä siirry maksa-
maan. 

• Pyydä maksutiedot toimistosta viimeis-
tään 30.11. mennessä. 
 

Kevätkaudelle tekemäsi ilmoittautuminen 
on maksamattomana kurssipaikkavaraus 
30.11. asti. Jos et ole suorittanut kurssi-
maksua tai sopinut varatun kurssin mak-
sujärjestelystä toimiston kanssa, vapau-
tetaan maksamaton kurssipaikkasi 1.12. 

muille kurssilaisille. Opisto ei lähetä laskuja 
eikä muistuta maksun eräpäivästä. Maksetun 
kevään kurssin voi perua veloituksetta seit-
semän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua 
(ks. perumisehdot s. 7). 

ILMOITTAUTUMINEN VAIN SYKSYN 
TAI KEVÄÄN KURSSEILLE
• Maksa syksyn kurssimaksu ilmoittautumisen 

yhteydessä.
• Jos ilmoittaudut vain kevään kurssille,  

maksa kevään kurssimaksu ilmoittautumi-
sen yhteydessä tai viimeistään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kurssin alkua (ks. peru-
misehdot s. 7). 

• Opintoryhmiin voi ilmoittautua milloin 
tahansa lukukauden aikana, mikäli niissä on 
tilaa.

• Kurssipaikka varmistuu vasta, kun kurssimak-
su on maksettu. 

•  Kurssimaksu maksetaan heti ilmoittautumi-
sen yhteydessä niin netissä kuin toimiston 
asiakaspalvelussakin (ks. maksukäytännöt 
yllä). 

• Emme lähetä laskuja. 
• Maksut ovat kurssikohtaisia. 
• Kurssilla tarvittavat oppikirjat ja tarvikkeet 

opiskelijat hankkivat itse. Opinto-ohjelman 
kurssitekstissä on mainittu, jos opiskeluma-
teriaalit sisältyvät kurssimaksuun tai jos ne 
voi hankkia opettajalta.

• Jos kurssimaksun verkkomaksamisessa 

on ongelmia, soita tai lähetä sähköpostia 
opiston toimistoon, p. 044 566 4553 tai 
toimisto(at)ekko.fi.

•  Kurssimaksun voi suorittaa myös Sportti-
Passilla (myös netissä), Tyky-kuntosetelillä ja 
tyky-onlinekoodilla.

• Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi 
peruuntuu tai olet saanut opiskelijapaikan 
varasijalta.

•  Kurssin alkaminen edellyttää, että vähintään 
kurssin minimimäärä opiskelijoita ilmoittau-
tuu sitovasti (kurssimaksun maksamalla tai 
maksusuunnitelman esittämällä) 7 vrk en-
nen kurssin alkua opistolle. Minimiosallistu-
jamäärä on Lappeenrannassa 10 opiskelijaa 
ja kunnissa 8 opiskelijaa.

6



KURSSIPAIKAN PERUMINEN
• Kurssipaikan voi perua maksutta ilmoitta-

malla siitä sähköpostitse tai puhelimitse 
opiston toimistoon tai käymällä opiston 
toimistossa viimeistään seitsemän (7) vrk 
ennen kurssin alkamista. Kurssipaikkaa ei voi 
perua kurssin opettajalle. 

• Mikäli viimeinen maksuton perumispäivä 
on viikonloppuna (la / su), toimistossa pe-
ruminen on tehtävä edeltävänä torstaina. 
Jos peruminen tapahtuu 1–6 päivää ennen 
kurssin alkua, veloitamme 10 euron käsitte-
lymaksun. 

• Kurssin alettua peruuttamattomasta kurs-
sipaikasta veloitetaan koko kurssimaksu ja 
mahdolliset yhteisesti hankitut tarvikkeet.

• Kurssimaksun maksamatta jättäminen tai 
se, ettei saavu kurssille, ei ole peruminen.

• Jos kurssi joudutaan perumaan opistosta 
riippumattomasta syystä, maksettu kurssi-
maksu palautetaan, tai se voidaan hyvittää 
jonkin toisen kurssin hinnasta (muistathan 
ilmoittaa tilinumerosi opistolle). 

• Mahdollinen opettajan vaihdos tai opiskeli-
jan taitotasoon soveltumaton kurssi ei oikeu-
ta kurssin maksuttomaan perumiseen.

• Perumisista opisto ilmoittaa aina teksti-
viestillä. Huolehdithan, että yhteystietosi 
ovat ajan tasalla.

ALENNUKSET
• Opintoseteliavustus (10 euroa) myön-

netään työttömille, 63 vuotta täyttäneille 
eläkeläisille (eläkekortti esitettävä) ja maa-
hanmuuttajille kursseista, joiden lopussa on 
OS-merkintä. Opintosetelialennus huomioi-
daan kurssimaksussa heti toimistoilmoittau-
tumisen yhteydessä, jolloin hakijan on osoi-
tettava olevansa oikeutettu alennukseen. 
Netti-ilmoittautuja maksaa ilmoittautues-
saan koko kurssimaksun ja täyttää samalla 
opintosetelihakemuksen. Opintoseteliavus-
tus maksetaan hakijan tilille jälkikäteen. Vain 
yksi seteli/opiskelija/lukuvuosi, niin kauan 

kuin seteleitä riittää. Alennukset ovat hen-
kilökohtaisia.

• Suomen sotien sotaveteraanit ja lotat 
pääsevät ilmaiseksi syyslukukauden 2017 
kursseille Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi. 

KURSSIN VAIHTAMINEN JA  
KESKEYTTÄMINEN
• Kurssipaikka on henkilökohtainen ja sitä ei 

voi siirtää/myydä eteenpäin.
• Jos kurssin taso ei ole sopiva, ottamalla yh-

teyttä toimistoon ryhmän voi vaihtaa saman 
aineen eritasoiseen ryhmään, mikäli ryhmäs-
sä on tilaa. Opisto perii mahdollisen kurssi-
maksun erotuksen.

• Jos opiskelija keskeyttää opiskelunsa henki-
lökohtaisista syistä, kurssimaksua ei palau-
teta. 

• Mikäli opiskelija joutuu perumaan osallistu-
misensa kurssin alkuvaiheessa terveydellisis-
tä syistä (edellyttää lääkärintodistusta), kurs-
sista veloitetaan ennen perumista pidetyt 
kerrat. Mikäli kurssin tuntimäärästä yli puolet 
on jo pidetty, kurssimaksu veloitetaan koko-
naan. 

• Opistolla on oikeus keskeyttää alkanut kurssi 
tilanteessa, jossa kurssilla kävijöiden määrä 
on pysyvästi vähentynyt niin merkittävästi, 
ettei toiminnan jatkaminen ole järkevää. 
Korvauskäytänteistä sovitaan tällöin rehtorin 
kanssa.

• Opisto ei hyvitä alle 5 euron kurssimaksupa-
lautuksia.

• Ilmoita välittömästi opiston toimistoon kurs-
sin vaihtamisesta tai keskeyttämisestä, jotta 
voimme tarjota opiskelupaikkaa mahdolli-
selle varasijalla olijalle. 

• Yksittäisiä poissaoloja ei voi korvata osallis-
tumalla jonkin toisen opintoryhmän opetuk-
seen. 
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TUNTIEN PERUUNTUMINEN
• Opintoryhmä voi peruuntua yhden kerran 

lukukauden aikana opettajan sairastumisen 
vuoksi ilman korvattavaa kertaa. Jos opet-
tajan poissaoloja tulee enemmän, opisto 
hankkii sijaisen tai puuttuvat kerrat pidetään 
välittömästi opetuskauden jälkeen.

• Opisto ei vastaa sali- tai muiden tilojen pe-
ruutuksista, jotka johtuvat opistosta riippu-
mattomista syistä.

 ` TIETOA OPISKELUSTA

PÄÄSYVAATIMUKSET 
Opisto on pääasiassa aikuisoppilaitos. Jokainen 
voi ilmoittautua siihen opetusryhmään, jossa 
haluaa opiskella ja jonka opetusta katsoo pys-
tyvänsä seuraamaan. Mahdolliset alaikärajat on 
mainittu kurssikuvauksessa.

OPPITUNTI (t): yksi oppitunti on 45 min.

TODISTUKSET
Opisto antaa säännöllisesti opiskelleille pyy-
dettäessä todistuksen. Lukuvuoden 2017–2018 
todistukset maksavat 5 euroa/kpl. Edellisten 
lukuvuosien todistukset maksavat 10 euroa/kpl. 
Yli 10 vuotta vanhoista opinnoista todistuksia ei 
anneta.

VAKUUTUKSET
Opiskelijat eivät ole opiston puolesta vakuu-
tettuja. Opisto ei vastaa luokkiin, käytäviin ja 
pukuhuoneisiin jätetyistä vaatteista tai muista 
tavaroista ja tarvikkeista.

KESTÄVÄ KEHITYS (keke)
Etelä-Karjalan kansalaisopisto on sertifioitu kes-
tävän kehityksen oppilaitos. Kestävää kehitystä 
edistävät kurssit on merkitty opinto-ohjelmaan 
keke-merkinnällä.

LÖYTÖTAVARAT
Löytötavaroita säilytetään lukuvuoden loppuun 
asti ja niitä voi tiedustella opiston toimistosta.

VALOKUVAAMINEN JA VIDEOINTI
Opisto valokuvaa ja videoi opiston toimintaa 
opintoryhmissä ja eri tilaisuuksissa. Valokuvia ja 
videoita käytetään opiston kotisivuilla, opinto-
oppaissa sekä opiston mainonnassa ja mark-
kinoinnissa. Mikäli opiskelija haluaa kuvata tai 
äänittää oppitunnin aikana, on siitä pyydettävä 
kaikkien läsnä olevien lupa. Oppituntien kuvaa-
minen tai äänittäminen ilman kaikkien läsnä 
olevien lupaa on kielletty.

TIEDOTTAMINEN
Mahdollisista kurssimuutoksista tai lisäyksistä, 
lyhytkursseista ja yleisöluennoista tiedotetaan 
pääasiallisesti opiston kotisivuilla www.ekko.fi, 
kaupunkilehti Vartti Etelä-Karjalan ”Oppia ikä 
kaikki” -palstalla, opiston ilmoitustauluilla ja 
aluelehdissä.

ILMOITA MUUTOKSISTA 
Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa mah-
dollisista muutoksista yhteystiedoissa. Näin 
varmistamme tiedonkulun mahdollisten kurssi-
muutosten tai tuntien perumisten yhteydessä. 
Kurssin vaihtamisesta tai keskeytyksestä on 
myös ilmoitettava toimistoon, jotta mahdolli-
selle varasijalla olijalle voidaan tarjota kurssi-
paikkaa.  

PALAUTE 
Anna palautetta ja tee kurssiehdotuksia opiston 
kotisivuilla (Lähetä palaute/Anna viesti), suo-
raan opettajalle tai toimistoon. Kaikki palaute 
on meille tärkeää.
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 ` YLEISÖLUENNOT JA  
TAPAHTUMAT
Yleisöluennot ja tapahtumat ovat maksuttomia, 
kaikille avoimia eikä niihin tarvitse ilmoittautua.
Ajankohtaiset tapahtumatiedot löydät myös 
opiston kotisivuilta ja Facebookista. 

EKKO:N YLEISÖLUENNOT:

to 21.9.2017 
FM Niina Kupiainen luennoi Suomen taiteen 
kultakauden taiteilijoiden retkistä Etelä-
Karjalassa. 

to 12.10.2017 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen luennoi 
pilvipalveluista. Luennolla käsitellään mm.  
tiedostovarastoja ja valokuvapankkeja sekä  
niiden hyötyjä ja mahdollisia sudenkuoppia.

to 23.11.2017 
TaM Ella Brigatti, Kustantamo Kulttuurikioskin 
puheenjohtaja luennoi teemalla Kirja omakus-
tanteena. Luennolla käydään läpi kirjan vai-
heet ideasta koviin kansiin ja esitellään  
lastenkirjan brändäämistä. 

EKKO:n kevätkauden yleisöluennot järjestetään 
18.1., 15.2. ja 22.3.2018. Luentojen teemat  
ilmoitetaan myöhemmin syksyllä.

Luennot pidetään Lappeenrannan kaupungin- 
kirjaston alakerran Tarinasalissa, Valtakatu 47, 
klo 18.00–19.30. 

SIUN JA MIUN HELMIÄ 26.8.2017

Opisto juhlii 100-vuotiasta Suomea 
26.8. ja järjestää Siun ja miun hel-
miä –tapahtuman, jolloin ohjelmaa 
on aamuvarhaisesta iltamyöhään. 
Päivän ohjelma tapahtumapaik-

koineen ja aikatauluineen on luettavissa opiston 
kotisivuilta elokuussa. Opistotalolla (Pohjolanka-
tu 27) on mahdollisuus myös ilmoittautua luku-
vuoden 2017–2018 kursseille. Siun ja miun hel-
miä -tapahtuma on osa Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. 
Opisto on mukana illan Sataman valot –tapahtu-
massa.

JOULUMYYJÄISET LA 2.12.2017 

Opistotalo pukeutuu jouluun. Myyntipöydillä on 
opiston kurssilaisten tekemiä taide- ja käsitöitä, 
koristeita ja leivonnaisia. Myyjäisten aikana toi-
mistossa voi ilmoittautua kevään 2018 kursseille.

 KEVÄTNÄYTTELYT 

pe– su  27. –29.4.2018, opistotalo, Lappeenranta 
la–su   21.–22.4.2018, Luumäki

 ` VERKKO-OPISKELU

Meillä on verkkokursseja kielissä ja musiikissa. 
Verkkokursseilla voit opiskella valitsemassasi pai-
kassa ja usein myös itsellesi parhaiten sopivana 
aikana, esimerkiksi kotoa käsin.

Tarvitset verkko-opiskelua varten vain tietoko-
neen, toimivan nettiyhteyden ja keskustelua var-
ten kuulokemikrofonin tai kaiuttimet. Opisto ei 
vastaa häiriöistä opiskelijan nettiyhteyksissä.

Opiskeluohjeet saat sähköpostitse ennen kurssin 
alkua. Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi il-
moittautuessasi verkkokursseille. 

EKKO:n Pedanet
Olemme ottaneet käyttöön joillakin kursseilla  
Pedanetin osoitteessa https://peda.net/ek2.  
Pedanet on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä 
verkko-oppimisympäristö. EKKO:n Pedanetissa 
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jaamme esimerkiksi opiskelumateriaalia ja lisä-
tietoa kurssiemme sisällöistä sekä järjestämme 
verkko-opetusta. Kurssien opettajat kertovat 
mahdollisesta Pedanetin käytöstä opiskelijoil-
leen. 

Kurssin tietoja voit selailla Pedanetissa osin 
ilman rekisteröitymistä. Henkilökohtainen 
Pedanet-tunnus on elinikäinen ja sen avulla voit 
myös tallettaa oppimistasi riippumatta opiske-
lupaikasta tai –paikkakunnasta. 

Lisätietoja verkko-opiskelusta sekä Pedanet-
tunnuksen hakemisesta saat verkko-opetuksen 
yhteyshenkilöltä, apulaisrehtori Sanna Mäkeläl-
tä, p. 044 742 0173 tai sanna.makela(at)ekko.fi.

 ` YKSILÖ- JA PIENRYHMÄ- 
OPETUS
Halutessasi voit tulla meille opiskelemaan myös 
itsenäisesti tai pienryhmässä (alle 8 henkilöä). 
Tarjoamme yksilöopetusta kielissä ja tieto-
tekniikassa. Soiton yksilöopetusta annamme 
pianon- ja harmonikansoitossa sekä kitaran-, 
basson ja ukulelensoitossa. 

Lisätietoa ilmoittautumisesta ja hinnoista löy-
dät opinto-oppaastamme ainekohtaisten esit-
telyjen yhteydestä.

 ` TILAUSKOULUTUS

Opisto tarjoaa tilauksesta organisaatioille, yri-
tyksille ja yhteisöille yksilöllisiä koulutusratkai-
suja omilla osaamisalueillaan. Tilauskoulutusten 
pääpaino on kielten, tietotekniikan ja liikunnan 
koulutuksissa. Koulutukset suunnitellaan yh-
teistyössä tilaajan kanssa ja räätälöidään asiak-
kaan tarpeita vastaaviksi. 

Lisätietoa tilauskoulutuksesta antaa rehtori 
Emilia Valkonen, p. 044 071 1707 tai  
rehtori@ekko.fi.
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Onko kouluajoistasi jo tovi 
ja haluaisit palauttaa mieliisi 
vaikkapa englannin kieltä? 
Tule meille kertaamaan ja akti-
voimaan – ja oppimaan uutta! 
Opistomme kielikursseilla voit 
aloittaa uuden kielen opiske-
lun tai parantaa ja ylläpitää jo 
hankittua kielitaitoa. Pääpaino 
kursseilla on suullisen kielitai-
don ja kulttuurintuntemuksen 
opetuksessa.

Tänä lukuvuonna opistossamme 
on opetusta 14 kielessä: suomi 
toisena kielenä, ruotsi, englanti, 
saksa, ranska, venäjä, espanja, 
italia, viro, viittomakieli (tukiviit-
tomat), japani, turkki, portugali 
ja kreikka.

Opistomme tarjoaa laajasti suo-
men kielen kursseja maahan-
muuttajille. Kulttuurien välisen 

viestinnän taitojen kehittämi-
nen liittyy kiinteästi opiston 
kestävän kehityksen tavoittei-
siin kuten kansainvälisyyden ja 
monikulttuurisuuden sekä kult-
tuurien välisen vuoropuhelun 
vahvistamiseen.

KIELTEN TASOLUOKITUKSET

Kielten kurssien tasoluokitukset 
perustuvat opetushallituksen ja 
Jyväskylän yliopiston kehittä-
miin kielitutkintoihin (YKI) sekä 
Euroopan neuvoston laatimaan 
Yleiseurooppalaiseen viiteke-
hykseen (CEF = Common Euro-
pean Framework). 

Yleiseurooppalaisen viitekehyk-
sen taitotasoasteikko (A1-C2) 
on kuusiportainen kielten oppi-
misen, opetuksen ja arvioinnin 
yleiseurooppalainen kehys, joka 

mahdollistaa erilaisten tutkin-
tojärjestelmien vertailun Euroo-
pan Unionin alueella. Yleisten 
kielitutkintojen ja taitotasojen 
kuvauksiin voi seikkaperäisem-
min tutustua verkkosivuilla 
hakusanoilla ”kielitutkinnot” tai 
”yleiseurooppalainen viitekehys” 
tai esim. linkistä http://www.
oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/
kielitutkinnot/yleiset_kielitut-
kinnot.

Taitotasomerkintä kurssikuvauk-
sen lopussa merkitsee sitä, että 
kurssilla tähdätään mainitulle 
taitotasolle. Valitun kurssitason 
voi myös vaihtaa, mikäli se ei 
tunnu sopivalta. Vaihdosta tulee 
neuvotella opettajan kanssa. 
Paikka varmistuu vasta, kun olet 
sopinut siitä opiston toimistos-
sa.

LAPPEENRANTA

 ` KIELET ─ ovet auki  
kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen

Kuva: Arttu Muukkonen
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CEF- ja YKI-taitotasoluokitus-
ten vastaavuudet: Perustaso 
(Basic User): A1-A2/YKI 1-2Keski-
taso / Itsenäinen kielenkäyttäjä 
(Independent User): B1-B2/YKI 
3-4 Ylin taso / Taitava kielen-
käyttäjä (Proficient User): C1-C2/
YKI 5-6

OPINTONEUVONTA

Vieraiden kielten lehtori Maa-
rit Mustonen on tavattavissa 
opintoneuvontaa varten ma 
21.8. klo 13.00─17.00, Pohjo-
lankatu 27, Lpr, p. 044 566 8758 
sekä lukukausien aikana maa-
nantaisin klo 16.00─17.00 ja 
keskiviikkoisin klo 15.00─15.30 
Kauppakatu 41, 3. krs., Lpr, p. 
044 566 8758 tai sähköpostitse 
maarit.mustonen(at)ekko.fi.

Kielten kurssien kotisivut löy-
tyvät osoitteesta www.ekko.
fi -> EKKO:n Pedanet->Kielet 
ja kulttuuri. Osa kurssien koti-
sivuista on avoimia, osa vaatii 
kurssin alussa opettajalta saata-
van salasanan.

KIELTEN YKSILÖOPETUS

Opisto järjestää rajoitetussa 
määrin yksityishenkilöille yksi-
lö- ja pienryhmäopetusta (alle 
8 opiskelijaa). Yksilöopetuksen 
hinta on 251 euroa/10 oppi-
tuntia, á 45 minuuttia. Pienryh-
mäopetuksen hinta määräytyy 
ryhmän koon mukaan. 

Esteen sattuessa tunti tulee pe-
rua suoraan opettajalle viimeis-
tään 24 tuntia ennen tunnin 
alkua. Muussa tapauksessa tunti 
katsotaan pidetyksi. 

Opiskelun alussa sovitaan 
tuntimääristä 10 oppitunnin 
paketeissa. Maksu suoritetaan 

ennen opetuksen alkua opiston 
toimistoon. Pitämättä jääneitä 
tunteja ei voi siirtää seuraavalle 
lukuvuodelle.

TIEDUSTELUT

Sirpa Tereska (suomi),  
p. 044 566 3364,  
sirpa.tereska(at)ekko.fi 
Maarit Mustonen (muut kielet), 
p. 044 566 8758,  
maarit.mustonen(at)ekko.fi

 ` SUOMI     
Kurssit 2017–2018

•	 intensiiviset päiväkurssit 
(A1-B1) 

•	 iltapäivä- ja iltakurssit 
(A1-B1) 

•	 yksilö- ja pienryhmä-
opetus 

Ilmoittautuminen  
Ilmoittaudu kurssille internetis-
sä (www.ekko.fi->Hae kurssia 
/ Ilmoittaudu) tai opistotalolla, 
Pohjolankatu 27 (katso toi-
miston aukioloajat s. 4). Jos 
ilmoittaudut netissä, tarvitset 
suomalaisen henkilötunnuksen! 
Kurssimaksu suoritetaan ilmoit-
tautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu kurssille ajoissa, 
viimeistään 1 viikko ennen 
kurssin alkua.

Kurssipaikan peruminen 
Voit perua kurssipaikan 7 päivää 
ennen kurssin alkua toimistossa 
ja sinulle maksetaan kurssimak-
su takaisin. Jos kurssi on alka-
nut, maksat koko kurssimaksun. 

Opintoneuvonta 
Suomen kielen opettaja FM Sir-
pa Tereska on tavattavissa opin-
toneuvontaa varten maanantai-

na 21.8. ja 28.8. klo 13.00–17.00, 
Pohjolankatu 27, huone 111.

Lukukauden aikana opinto-
neuvonta on maanantaisin klo 
14.00─16.00, Pohjolankatu 27, 
huone 111, p. 044 566 3364. 
Opettajaan voi ottaa yhteyttä 
puhelimella opintoneuvonta-
aikana tai sähköpostilla  
sirpa.tereska(at)ekko.fi (englan-
niksi, venäjäksi).

 ` Finnish Courses                
Online registration at www.
ekko.fi->Hae kurssia/
Ilmoittaudu (the Finnish social 
security number is required). 
If you don’t have an existing 
Finnish social security number, 
you can also register in the 
office during office hours, see 
page 4. 

Please make sure you register 
at least seven days before the 
course starts. If we fail to reach 
a minimum of ten signups 
a week before the course is 
due to start, the course will, 
unfortunately, be cancelled. In 
that case you will, of course, 
be refunded in full. Once the 
course has started, however, 
you are welcome to join in if 
there is room on the course. 
Student counselling on Mon, 
21st and 28th August between 
01:00pm and 5:00pm at 
Pohjolankatu 27, room 111. 
During the terms, student 
counselling is given on 
Mondays from 2:00pm 
to 4:00pm only, at 27 
Pohjolankatu, 1st floor, room 
111 and by telephone on 
044 566 3364. Students can also 
send in questions and enquiries 
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to Sirpa Tereska via email at 
sirpa.tereska(at)ekko.fi  
(in English and in Russian).

 ` Kурсы финского 
языка     

Регистрация на курсы 
доступна онлайн на сайте 
www.ekko.fi->Hae kurssia/
Ilmoittaudu. Для прохождения 
процедуры регистрации 
необходим финский 
персональный код (hen-
kilötunnus). Если у вас нет 
финского номера социального 
страхования, вам необходимо 
зарегистрироваться в офисе 
по адресу Pohjolankatu 27 
(часы работы офиса, страница 
4). Регистрация за неделю до 
начала курса. 

Kонсультация и запись на 
курсы производятся 21 и 
28 августа с 13.00 до 17.00 
по адресу: Pohjolankatu 27, 
кабинет 111. 

Дополнительная консультация 
по обучению во время 
семестра по понедельникам с 
14:00 до 16:00, кабинет 111.

С преподавателем можно 
связаться по телефону в 
часы консультаций или по 
электронной почте: тел. 
044 566 3364, sirpa.tereska(at)
ekko.fi (по-русски или по-
английски).

YKSILÖ- JA PIENRYHMÄ- 
OPETUS 
Individual and small group 
tuition  
Частные уроки и занятия в 
малых группах  
Yhteyshenkilö / Contact person 

/ Контактное лицо: 
Sirpa Tereska,  
sirpa.tereska(at)ekko.fi

 ` Suomen kielen  
intensiiviset päivä- 
kurssit

 ` 120201 SUOMEA INTENSIIVI-
SESTI, syksy ja kevät 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma–pe 8.15-11.00 
11.9.–15.12.2017, 8.1.–23.5.2018 
LitM Tiina Pasanen, 480 t  

 ` 120202 SUOMEA INTENSIIVI-
SESTI, HIDAS, syksy ja kevät 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
ma–pe 8.30-11.00 
11.9.–15.12.2017, 8.1.–23.5.2018  
FM Sirpa Tereska, 480 t  
Kurssi on tarkoitettu erityisesti opiske-
lijoille, jotka tarvitsevat tukea lukemi-
sessa ja kirjoittamisessa latinalaisella 
kirjaimistolla. The course is designed 
for students who need support in 
reading and writing in the Latin alpha-
bet. Курс особенно предназначен 
для студентов, которые нуждаются в 
поддержке в чтении и написании на 
латинице. 

Ilmoittaudu kurssien 120201 ja 
120202 testiin toimistossa 7.8.–28.8. 
Testimaksu on 12 €. Kurssi-info ja 
alkutesti ti 29.8. klo 12.00–14.00, Pohjo-
lankatu 27. Testin jälkeen opettaja ohjaa 
sinut sopivalle kurssille. Tarvittaessa 
sinut kutsutaan haastatteluun ke 30.8. 
Kurssilaisille ilmoitetaan opiskelupai-
kasta viimeistään 30.8. Jos sinä saat 
opiskelupaikan, maksa syksyn kurssi-
maksu (316 €) 4.9. mennessä. Kevään 
kurssi maksetaan ennen opiskelun 
alkamista. Kurssimaksun voi maksaa 
osissa. Lisätietoa ja eräpäivät kurssi-
infossa. 
Syksy: (A1.1/A1.2), 11.9.–15.12. 2017  
(3 t/pv), 195 t, 316 € 
Kevät: (A1.3/A2.1), 8.1.–17.4. 2018  
(3 t/pv), 195 t, 316 €;  
18.4.–23.5.2018 (4 t/pv), 90 t, 146 € 
There are two full year intensive, 
everyday courses in Finnish for begin-
ners: 
120201 Finnish Intensive Course, 

autumn to spring 
120202 Finnish Intensive Course, 
slow pace, autumn to spring  
Sign up for a required placement test 
at the office Aug 7 - Aug 28. The test 
fee is €12. Both the information ses-
sion and the test are held on Tue, Aug 
29, at 12-14, at 27 Pohjolankatu. Based 
on your language test score, your 
teacher will help you find a course that 
is best appropriate for you. If needed, 
you will be invited to an interview to 
be held on Aug 30. The test results will 
be sent to you by SMS on Aug 30. 

If you get a place, please, pay the 
autumn course fee of €316 by Sept 
4. The course fee for the spring half 
of the course must be paid before 
the course continues in January. The 
course fees, however, can be paid 
in instalments. Further information 
about the due dates, etc. are given at 
the information session on Aug 29. 
Autumn Term: (Skill levels: A1.1/A1.2), 
Sept 11 - Dec 15, (3 lessons per day), 
195 lessons in total, €316 
Spring Term: (Skill levels: A1.3/A2.1), 
Jan 8 - Apr 17 (3 lessons per day), 195 
lessons in total, €316; Apr 18 - May 23 
(4 lessons per day), 90 lessons in total, 
€146. 
Осенью начинаются два 
интенсивных курса финского языка 
для начинающих. 
120201 Финский язык интенсивно, 
осень и весна 
120202 Финский язык интенсивно 
в замедленном темпе, осень и 
весна
Регистрация на тест в офисе с 7 по 
28 августа. Стоимость теста 12 €. 
Информационная встреча и первый 
тест во вторник 29 августа с 12:00 
до 14:00 по адресу Pohjolankatu 
27. После теста учитель запишет 
вас на подходящий вам курс. При 
необходимости вас пригласят 
на собеседование в среду 30 
августа.  Участникам теста сообщат 
о результатах SMS-сообщением 
не позднее среды 30 августа.
Интенсивные курсы состоят из двух 
периодов, осеннего и весеннего. 
Если вы будете зачислены на курс, 
вам необходимо внести оплату (316 
€) за осень до 4 сентября, а за весну 
–  до начала занятии. Оплату можно 
внести по частям. Подробнее о 
курсах и сроках оплаты вы узнаете 
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на информационной встрече 29 
августа.  
осень: (уровень A1.1/A1.2), 11.09.–
15.12.2017 (3 урока в день), всего 195 
уроков, 316 евро.
весна: (уровень A1.3/A2.1), 08.01.–
17.04.2018 (3 урока в день), всего 195 
уроков, 316 евро; 18.4.–23.5.2018 (4 
урока в день), всего 90 уроков, 146 
евро.

 ` SUOMEA EDISTYNEILLE  
syksy 120203a  
11.9.–8.12.2017, 144 t / 232,00 €  
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
ma–to 12.15-15.00  
LitM Tiina Pasanen  
Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti 
kielen eri osa-alueita. Kurssi sopii hyvin 
esim. YKI-testiin valmistautujille. Opis-
kelumateriaali valitaan kurssin alussa. 
(Taitotaso A2.2-B1).  
 
Keväällä 2018 järjestetään 2 intensii-
vistä suomen kielen kurssia:  

 ` UUSI! SUOMEN KIELEN  
INTENSIIVINEN KURSSI 1  
kevät 120204b  
15.1.–23.2.2018, 72 t / 116,00 €  
ma–to 12.15-15.00  
LitM Tiina Pasanen  

 ` UUSI! SUOMEN KIELEN  
INTENSIIVINEN KURSSI 2 
kevät 120205b  
5.3.–17.4.2018, 72 t / 116,00 €  
ma–to 12.15-15.00  
LitM Tiina Pasanen 
Lisätietoa kurssien tasoista 6.11.2017. 
More information on the course 
levels Nov 6th. Дополнительную 
информацию об уровне курсов 
можно получить c 6 ноября. sirpa.
tereska(at)ekko.fi, puh. 044 566 3364. 

 ` Muut suomen  
kielen kurssit (A1-B1)

Lisätietoa / Further informa-
tion in English at / Инфор-
мация на русском языке на 
сайте  

www.ekko.fi->EKKO:n 
Pedanet->Kielet ja kulttuuri-
>Suomi.  

 ` SYKSY 
 ` UUSI! SUOMEA SENIOREILLE  

syksy 120207a  
12.9.–30.11.2017, 44 t / 72,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
ti ja to 13.30–15.00  
FM Kaija Torri 
Suomen kielen kurssi +55-vuotiaille. Ei 
oppikirjaa, mutta paljon erilaisia puhu-
mis- ja kirjoittamisharjoituksia. Aiheina 
esim. terveys, sairaus, vapaa-aika, pal-
velut. Mahdollisuus juoda päiväkahvi/
tee, asiasta sovitaan kurssin alussa. 
(Taitotaso A1).  

 ` SUOMI 1
syksy 120220a  
11.9.–29.11.2017, 44 t / 72,00 €  
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
ma ja ke 19.00-20.30  
Opettaja avoin 
Tämä on suomen kielen alkeiskurssi. 
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka 
ovat työssä päivällä. Oppikirjana on 
Suomen mestari 1, kpl 1-4. Ilmoittau-
tuminen alkaa toimistossa 31.8.2017 
klo 10.00 (Taitotaso A1) This is an eve-
ning course for beginners. The course 
is specially meant for those who are 
working in the daytime. The course 
book is Suomen mestari 1, chapters 
1-4. Note! Registration starts Aug 31st 
at 10am at the office at Pohjolankatu 27. 

 ` SUOMI 1, PÄIVÄ 
syksy 120221a  
11.9.–29.11.2017, 44 t / 72,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
ma ja ke 13.45-15.15 
FM Cristina Anttila 
Tämä on suomen kielen alkeiskurssi. 
Oppikirjana on Suomen mestari 1, kpl 
1-4. Ilmoittautuminen alkaa toimis-
tossa 31.8.2017 klo 10.00 (Taitotaso 
A1) This is a course for beginners. 
The course book is Suomen mestari 
1, chapters 1-4. Note! Registration 
starts Aug 31st at 10am at the office at 
Pohjolankatu 27. 

 ` SUOMI 2
syksy 120222a  
12.9.–30.11.2017, 44 t / 72,00 €  
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ti ja to 17.15-18.45  
FM Kaija Torri 
Oppikirjana on Suomen mestari 1, kpl 
4-7. (Taitotaso A1). 

 ` SUOMI 3 
syksy 120223a  
12.9.–30.11.2017, 44 t / 72,00 €  
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
ti ja to 19.00-20.30 
FM Kaija Torri 
Oppikirjana Suomen mestari 1, kpl 8-9, 
Suomen mestari 2, kpl 1-2. (Taitotaso 
A1-A2).  

 ` SUOMI 4 
syksy 120224a  
11.9.–29.11.2017, 44 t / 72,00 €  
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma ja ke 15.30–17.00  
FM Cristina Anttila  
Oppikirjana on Suomen mestari 2, kpl 
2-4 (Taitotaso A2).  

 ` SUOMI 6 
syksy 120225a  
11.9.–29.11.2017, 44 t / 72,00 €  
103 Tietotekniikkaluokka,  
Pohjolankatu 27    
ma ja ke 19.00-20.30  
FM Cristina Anttila   
Oppikirjana on Suomen mestari 3, kpl 
1-4. (Taitotaso A2).  

 ` SUOMI 8 
syksy 120226a  
11.9.–29.11.2017, 44 t / 72,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka,  
Pohjolankatu 27  
ma ja ke 15.30-17.00  
FM Sanna Mäkelä  
Oppikirjana on Suomen mestari 4, kpl 
1-4 . (Taitotaso B1).  

 ` SUOMI 9 
syksy 120227a  
11.9.–29.11.2017, 44 t / 72,00 €  
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ma ja ke 17.15-18.45  
FM Sanna Mäkelä  
Oppikirjana Suomen mestari 4, kpl 5-8. 
(Taitotaso B1).  
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-puhumiskurssi  
syksy 120228a 
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 15.30-17.00 
Mikkonen Marianna 
Kurssilla opitaan monipuolisesti uutta 
sanastoa ja puhutaan suomea erilaisis-
sa arkielämän tilanteissa. Harjoituksissa 
käytetään paljon erilaisia toiminnallisia 
menetelmiä kuten esim. kuvia, kort-
teja, pelejä ym. Kielioppia opiskellaan 
ja kerrataan opiskelijoiden toiveiden 
mukaan. Kurssilla ei ole oppikirjaa. 
(Taitotaso A2).  

 ` UUSI! KYNÄ KÄTEEN!  
-kirjoittamiskurssi  
syksy 120229a 
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ma 17.15-18.45 
Marianna Mikkonen  
Kurssilla harjoitellaan erilaisten arkielä-
män viestien ja tekstien kirjoittamista. 
Kirjoitusten palauttamisessa käytetään 
sähköpostia ja Googlen ilmaisia työka-
luja. Ota kurssille mukaan oma kannet-
tava tietokone. Kurssilla voi kirjoittaa 
myös käsin. Opiskelijat saavat henki-
lökohtaista palautetta kirjoituksistaan. 
Kurssi sopii esim. yleiseen kielitutkin-
toon valmistautuville. Oppikirjana 
Kynä käteen! (Finn Lectura) (Taitotaso 
A2.1-B1).  

 ` KEVÄT 
 ` SUOMI 1

kevät 120230b  
15.1.–16.4.2018, 48 t / 78,00 €  
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma ja ke 13.45-15.15 
FM Cristina Anttila  
Kurssi on suomen kielen alkeiskurssi. 
Oppikirjana on Suomen mestari 1, kpl 
1-4. This is a Finnish course for begin-
ners. The course book is Suomen me-
stari 1, chapters 1-4. (Taitotaso A1). 

 ` SUOMI 2
kevät 120231b  
15.1.–16.4.2018, 48 t / 78,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
ma ja ke 19.00-20.30  

Opettaja avoin 
Oppikirja Suomen mestari 1, kpl 4-7. 
(Taitotaso A1). 

 ` SUOMI 3
kevät 120233b  
16.1.–17.4.2018, 48 t / 78,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
ti ja to 17.15-18.45 
FM Kaija Torri  
Oppikirja Suomen mestari 1, kpl 8-9, 
Suomen mestari 2, kpl 1-2. Ei tuntia 
kiirastorstaina 29.3. (Taitotaso A1-
A2.1).

 ` SUOMI 4
kevät 120234b  
16.1.–17.4.2018, 48 t / 78,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ti ja to 19.00-20.30 
FM Kaija Torri 
Oppikirjana Suomen mestari 2, kpl 2-4. 
Ei tuntia kiirastorstaina 29.3. (Taitotaso 
A2.1).

 ` SUOMI 5
kevät 120235b 1 
5.1.–16.4.2018, 48 t / 78,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ma ja ke 15.30-17.00 
FM Cristina Anttila 
Oppikirjana Suomen mestari 2, kpl 5-8. 
(Taitotaso A2.1). 

 ` SUOMI 7
kevät 120236b  
15.1.–16.4.2018, 48 t / 78,00 €  
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27  
ma ja ke 19.00-20.30 
FM Cristina Anttila  
Oppikirjana Suomen mestari 3, kpl 5-8. 
(Taitotaso A2.2).

 ` SUOMI 9 
kevät 120237b  
15.1.–16.4.2018, 48 t / 78,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka,  
Pohjolankatu 27 
ma ja ke 15.30-17.00 
FM Sanna Mäkelä   
Oppikirjana Suomen mestari 4, kpl 5-8. 
(Taitotaso B1).

 ` UUSI! SUOMI 10
kevät 120238b  
15.1.–16.4.2018, 48 t / 78,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
ma ja ke 17.15-18.45 
FM Sanna Mäkelä  
Kurssilla kerrataan kielioppiasioita, 
keskustellaan ajankohtaisista aiheista 
ja laaditaan asiatekstejä kurssilaisten 
toiveiden mukaisesti. Kurssi sopii Suo-
men mestari 4 -kirjan opiskelleille tai 
vastaavat tiedot omaaville. (Taitotaso 
B1-B2).

 ` RUOTSI 

 ` RUOTSI 1 alkeet 
syksy 120300a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120300b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 2, Kauppakatu 41, 3. krs 
ma 19.00-20.30 
DKK Sirpa Turtiainen 
Kurssilla opiskellaan ja kerrataan ruot-
sin yleiskielen perustietoja ja rakentei-
ta. Vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvät 
vuoropuhelut sekä suulliset ja kirjalli-
set harjoitukset innostavat oppimaan. 
Liikkeelle alkeista. Oppikirja valitaan 
yhdessä kurssin alussa. (Taitotaso A1).  

 ` DISKUTERA PÅ SVENSKA! 
syksy 120302a 
13.9.–29.11.2017, 22 t / 37,00 €
kevät 120302b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 40,00 € 
Luokka 3, Kauppakatu 41, 3. krs 
ke 17.15-18.45 
DKK Sirpa Turtiainen  
Vill du utveckla dina muntliga fär-
digheter i svenska? Kom och diskutera 
aktuella ämnen i avslappad atmosfär. 
På kursen har du också möjlighet 
att upprätthålla och öka kunskaper i 
svenska genom mångsidiga och int-
ressanta övningar och aktiviteter. Du 
får själv påverka kursens innehåll med 
dina önskemål. Studiematerialet ingår 
i priset. (Taitotaso B1-B2). 
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 ` UUSI! HAUSKAA SUOMEA! 



 ` ENGLANTI 1 alkeet
syksy 120400a 
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120400b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 2, Kauppakatu 41, 3. krs 
ke 19.00-20.30 
FM Maarit Mustonen   
Englannin alkeiskurssilla opimme 
yleisimmät tervehdykset, tutustumme 
matkailuun liittyvään sanastoon sekä 
opimme kertomaan itsestä ja lähipii-
ristä. Harjoittelemme myös runsaasti 
englannin ääntämistä sekä puhumista 
heti alusta lähtien. Keväällä jatkamme 
alkeiden opiskelua teemoinamme 
arkielämä sekä perhe ja sukulaiset. 
Oppikirjan mukana opiskelijaäänite. 
Oppikirjana syksyllä Destinations 1 
(Otava), kpl:t 1-2; keväällä kpl:sta 3 
lähtien. (Taitotaso A1). 

 ` ENGLANTIA LÄHES  
ALOITTELIJOILLE
syksy 120402a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120402b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs 
ti 19.00-20.30 
FM Maarit Mustonen  
Kurssi on jatkoa viime lukuvuoden 
Englanti 1-kurssille, mutta sopii 
aloituskurssiksi englantia jo hieman 
opiskelleille ja ”kaiken unohtaneille”. 
Aihepiireinä ovat perhe ja sukulaiset, 
harrastukset, ruoka ja sää. Keväällä 
aihepiireinä ovat mm. ympäristö, 
kulkeminen eri liikennevälineillä sekä 
nähtävyydet. Oppikirjan mukana opis-
kelijaäänite. Oppikirjana syksyllä Des-
tinations 1 (Otava), kpl:sta 5 lähtien; 
keväällä kpl:t 7-8 sekä Destinations 2 
(Otava) alusta. (Taitotaso A1). 

 ` ENGLANTI 2
syksy 120404a 
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120404b 
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 €  
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs 
to 19.00-20.30 
FM Cristina Anttila  
Kurssi sopii hyvin alkeiden kertausta 

kaipaaville. Harjoittelemme arki- ja 
työelämän perussanastoa sekä mat-
kailusanastoa ja teemme runsaasti 
puheharjoituksia. Oppikirjana syksyllä 
English for You, too!, Book 1 (Otava), 
kpl:sta 7 lähtien sekä English for You, 
too! Book 2 (Otava), alusta; keväällä 
kirja jatkuu. Ei tunteja kiirastorstaina. 
(Taitotaso A1). 
 

 ` ENGLANTI 3 (OS)
syksy 120406a 
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 € 
kevät 120406b 
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs    
to 17.15-18.45 
FM Cristina Anttila 
Kurssi sopii englantia muutaman 
vuoden opiskelleille, jotka haluavat 
harjoitella kielen perusrakenteita ja 
parantaa puhevalmiuttaan. Teemana 
on englanti kansainvälisenä kielenä 
erilaisissa tilanteissa kuten matkailus-
sa, ravintolassa, harrastuksissa, lääkä-
rissä, internetissä. Oppikirjana syksyllä 
English for You, too! Book 2 (Otava), 
kpl:sta 6 lähtien ja Book 3 (Otava), 
alusta; keväällä kirja jatkuu. Ei tunteja 
kiirastorstaina. (Taitotaso A1-A2). 

 ` ENGLANTI 3 jatko (OS)
syksy 120408a 
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 € 
kevät 120408b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 3, Kauppakatu 41, 3. krs 
ma 17.15-18.45 
FM Maarit Mustonen   
Kurssi sopii englantia muutaman 
vuoden opiskelleille. Harjoittelemme 
kielen perusrakenteita ja parannamme 
puhevalmiutta. Teemana on syksyllä 
englanti kansainvälisenä kielenä eri-
laisissa tilanteissa (mm. yritysvierailu, 
puutarhanhoito eläkkeellä Espanjas-
sa) ja keväällä mm. autonvuokraus. 
Oppikirjana syksyllä English for You, 
too! Book 3 (Otava), kpl:sta 5 lähtien; 
keväällä kpl:t 7-8 sekä Book 4, alusta. 
(Taitotaso A1-A2). 

 ` ENGLANTI 4 (OS) 
syksy 120410a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120410b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs  

to 13.00-14.30 
FM Maarit Mustonen  
Syvennämme englannin kielen taitoa 
oppimalla sopivasti lisää kielioppia 
ja kertaamalla jo opittua. Rohkais-
tumme suulliseen kielenkäyttöön ja 
tutustumme myös amerikanenglannin 
erityispiirteisiin. Aihepiirejä ovat muun 
muassa ongelmatilanteet matkailussa, 
omasta kulttuurista kertominen sekä 
arjen asioiden hoitaminen. Oppikirja-
na syksyllä English for you, too! Book 
4, kpl:sta 2 lähtien (kerrataan kpl 1); 
keväällä kpl 3 jatkuu. Ei tunteja kiiras-
torstaina. (Taitotaso A2). 

 ` ENGLANTI 4/5 jatko A (OS) 
syksy 120412a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120412b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs    
ti 15.30-17.00 
FM Cristina Anttila   
Opetellaan selviytymään tavallisimmis-
sa matkailutilanteissa ja keskustellaan 
englanniksi kiinnostavista asioista. 
Aihepiireinä ovat mm. palvelutilanteet, 
ostoskeskuksessa asioiminen, ongel-
matilanteet matkaillessa sekä Suomes-
ta kertominen ulkomaalaisille. Oppi-
kirjana syksyllä English for You, too! 
Book 4 (Otava), kpl:sta 5 lähtien. Jatko-
oppikirjana Pat and Polly - Passport to 
Finland (SanomaPro), alusta; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso A2-B1).  

 ` ENGLANTI 4/5 jatko B (OS) 
syksy 120414a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120414b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
ke 17.15-18.45 
FM Cristina Anttila   
Ks. sisältö kuten kurssissa 120412a.

 ` UUSI! USE IT OR LOSE IT! 
- Englannin perustason teho-
kertausviikonloput (OS)
syksy 120416a 
15.9.–18.11.2017, 24 t / 39,00 €
kevät 120416b 
19.1.–17.3.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 3, Kauppakatu 41, 3. krs   
pe 17.15-20.30, la 10.00-13.30 
FM Maarit Mustonen  
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perusasioita, mutta et ole käyttänyt 
kieltä aikoihin? Tällä viikonloppukurs-
silla kertaamme tehokkaasti kielen 
rakenteita ja päivitämme sanavarastoa 
sekä teemme runsaasti suullisia har-
joituksia. Kurssi kokoontuu syksyllä 
15.-16.9., 13.-14.10. ja 17.-18.11. Kurssi 
jatkuu keväällä 19.-20.1., 16.-17.2. ja 
16.-17.3. Harjoittelemme myös puhe-
linfraaseja ja sähköpostin kirjoittamis-
ta. Oppikirjana syksyllä Destinations 
3 (Otava), alusta; keväällä kirja jatkuu. 
Oppikirjan mukana opiskelijaäänite. 
(Taitotaso A2). 

 ` PASSPORT TO FINLAND A  
syksy 120418a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120418b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs   
ti 17.15-18.45 
FM Cristina Anttila   
Tarkastelemme suomalaista elämän-
muotoa englantilaisen pariskunnan 
silmin. Opimme kertomaan monipuo-
lisesti Suomesta ja harjoittelemme 
matkailutilanteissa tarvittavaa suul-
lista kielitaitoa. Kurssi soveltuu noin 
4-5 vuotta opiskelleille. Oppikirjana 
syksyllä Pat and Polly - Passport to 
Finland (Sanoma Pro), alusta; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso B1). 

 ` PASSPORT TO FINLAND B  
syksy 120420a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120420b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ti 13.45-15.15 
FM Cristina Anttila  
Ks. sisältö kuten kurssissa 120418a. 
Oppikirjana syksyllä Pat and Polly - 
Passport to Finland (Sanoma Pro), 
kpl:sta 2 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso B1). 

 ` EVENING ACTIVATION - Eng-
lannin aktivointi ja kertaus  
syksy 120422a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120422b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
204 Kieliluokka, Pohjolankatu 27

ma 17.15-18.45 
FM Cristina Anttila  
Tervetuloa entiset ja uudet opiskelijat 
mukavaan iltaryhmään aktivoimaan 
kielitaitoa. Rauhallinen tahti ja moni-
puolinen oppimateriaali. Laajennam-
me sanavarastoa ja keskustelemme 
englanniksi kiinnostavista asioista. 
Kirjan mukana DVD, jossa opiskelijaa 
tukevaa materiaalia. Oppikirjana syk-
syllä English File third edition Interme-
diate Student`s Book (Oxford Univer-
sity Press, ISBN 978-0-19-459710-4), 
kpl:sta 4 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso B1). 

 ` CATCHING UP - mitä  
kuuluu? A
syksy 120424a 
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120424b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 14.00-15.30 
FM Maarit Mustonen  
Kurssi soveltuu sinulle, joka haluat 
kehittää suullista kielitaitoasi ja saada 
lisää itsevarmuutta kielen käyttäjänä 
ja jolle englannin perusrakenteet 
ja -sanasto ovat jo tuttuja. Teemme 
runsaasti käytännönläheisiä, mukaan-
satempaavia ja hauskoja keskuste-
lutehtäviä, jotka aktivoivat suullista 
kielitaitoasi tehokkaasti. Aihepiireihin 
kuuluvat syksyllä mm. koti, perhe, 
harrastukset ja keväällä mm. terveys, 
ruoka ja kulttuurielämä. Lisäksi harjoit-
telemme englannin ääntämistä sekä 
kuuntelua. Kurssi on kaksivuotinen. 
Oppikirjana syksyllä Catching Up (Finn 
Lectura), kpl:t 1-5; keväällä kpl:t 6-9. 
(Taitotaso B1). 

 ` CATCHING UP - mitä  
kuuluu? B  
syksy 120426a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 € 
kevät 120426b 
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs 
to 17.15-18.45 
FM Maarit Mustonen
Ks. sisältö kuten kurssissa 120424a. Ei 
tunteja kiirastorstaina. (Taitotaso B1). 

 ` STEPPING STONES 2 - pon-
nahduslauta puheeseen 
syksy 120428a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120428b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ke 15.30-17.00 
FM Maarit Mustonen 
Kurssi kannustaa omakohtaiseen 
kielenkäyttöön, vahvistaa englannin 
rakenteiden hallintaa sekä laajentaa 
sanavarastoa. Kurssi sopii sinulle, jolle 
perusrakenteet ovat tuttuja, mutta 
joka haluat syventää englannin kielen 
taitojasi ja kaipaat etenkin puhumisen 
harjoittelua. Aihepiireinä ovat syksyllä 
mm. kotiseutu ja opiskelu, keväällä 
mm. ympäristöasiat ja uutiset. Kurssi 
on kaksivuotinen. Oppikirjana syksyllä 
Stepping Stones 2 (Finn Lectura), kpl:t 
1-2; keväällä kpl:t 3-4. (Taitotaso B1-
B2). 

 ` KÄYTÄNNÖN ENGLANTIA 
PATIN JA POLLYN SEURASSA 
jatko 
syksy 120430a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120430b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs 
ma 19.00-20.30 
FM Maarit Mustonen  
Pat and Polly 2 -kirjassa tapaamme 
englantilaisen pariskunnan, Patin ja 
Pollyn, sekä heidän poikansa Martinin 
perheensä kanssa. Seuraamme hei-
dän elämäänsä niin Englannissa kuin 
Suomen Lapissakin. Kirjan kappaleet 
sisältävät runsaasti keskusteluun in-
nostavia aiheita jokapäiväisistä asiois-
ta ja tilanteista tekstien, kuuntelujen 
ja erilaisten suullisten harjoitusten 
muodossa. Kurssi soveltuu esim. pe-
ruskoulutietojen tai lyhyen englannin 
kertaajille. Tervetuloa entiset ja uudet 
opiskelijat. Oppikirjana syksyllä Pat 
and Polly 2 - two years on (Sanoma-
Pro), kpl:sta 3 lähtien; keväällä kpl 4 
jatkuu. (Taitotaso B2). 

 ` MIDDAY ACTIVATION 
syksy 120432a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120432b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
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Oletko joskus opiskellut englannin 



ti 12.00-13.30
FM Cristina Anttila   
Monipuolisesti kielen eri osa-alueita 
harjoittava kurssi, joka soveltuu esim. 
lukion pitkän englannin kertaukseen 
tai muille pidemmälle ehtineille. Run-
saasti sanaston aktivointi- ja keskus-
teluharjoituksia. Oppikirjana syksyllä 
yksikielinen English File third edition 
Upper-Intermediate Student`s Book 
(Oxford University Press, ISBN 978-0-
19-455875-4), kpl:sta 3 lähtien; kevääl-
lä kirja jatkuu. Kirjan mukana DVD, 
jossa opiskelua tukevaa materiaalia. 
(Taitotaso B2). 

 ` ADVANCING YOUR ENGLISH 
jatko 1 
syksy 120434a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36, 00 €
kevät 120434b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs   
ke 17.15-18.45 
FM Maarit Mustonen  
The course is aimed at upper-interme-
diate students who want to further de-
velop their language skills. The course 
focusses on all four language skills: 
speaking, listening, reading and writ-
ing as well as on improving the stu-
dents` vocabulary and their accurate 
use of English. Textbook: English File 
Advanced Student`s Book with iTutor 
and Online Skills, New Edition (with an 
accompanying DVD), (Oxford Universi-
ty Press, ISBN 978-0-19-450237-5), File 
3A-; in the spring term File 5A-. (Skill 
level B2-C1). 

 ` ADVANCING YOUR ENGLISH 
jatko 2 
syksy 120436a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120436b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 3, Kauppakatu 41, 3. krs   
ti 17.15-18.45 
FM Maarit Mustonen  
The course is aimed at upper-interme-
diate students who want to further 
develop their language skills. The 
course focusses on all four language 
skills: speaking, listening, reading and 
writing as well as on improving the 
students` vocabulary and their accu-
rate use of English. Textbook: English 

File Advanced Student`s Book (Oxford 
University Press ( ISBN 978-0-19-
459458-5), File 4-; in the spring term 
File 6-. (Skill level B2-C1). 

 ` ENGLISH FOR ADVANCED 
LEARNERS
syksy 120438a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 37,00 €
kevät 120438b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 40,00 €
Kimpisen lukio, luokka 21, 
Pohjolankatu 27 
ma 17.15-18.45 
Tuntiopettaja Keith Laverty  
Continue to learn English through 
interesting reading, listening and 
conversation with a native American 
teacher. Practise new vocabulary and 
refine grammar skills. This course is 
suitable  for anyone who would like 
to study English at an advanced level. 
The students are invited to express 
their wishes as to the contents of the 
course. Course material: handouts 
(included in the course fee). (Skill level 
C1).

 ` UUSI! ENGLISH FOR  
ACADEMIC PURPOSES  
syksy 120440a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 38,00 €
kevät 120440b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 41,00 € 
Kimpisen lukio, luokka 21,  
Pohjolankatu 2   
ma 19.00-20.30
Tuntiopettaja Keith Laverty  
The English for Academic Purposes 
is aimed primarily at Students who 
need English for study and thesis 
preparation in an academic or 
polytechnic setting. This course will 
cover primarily academic writing skills, 
presentation in English, advanced 
discussion as well as small talk. 
The students are invited to express 
more specific wishes to expand 
the dynamics of the course. Course 
material: handouts (included in the 
course fee). (Skill level: C1-C2)

 ` SAKSA 

 ` SAKSA 2
syksy 120500a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120500b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 3, Kauppakatu 41, 3. krs   
ke 19.00-20.30 
DKK Sirpa Turtiainen  
Kurssilla opiskellaan saksan kielen 
perusteita, maantuntemusta ja sak-
salaista kulttuuria. Oppikirjan lisäksi 
muita innostavia harjoituksia ja ak-
tiviteetteja. Tervetuloa nauttimaan 
saksan kielen opiskelusta mukavassa 
seurassa! Oppikirjana syksyllä Hallo! 1 
(Finn Lectura), jatkuu keväältä 2017. 
Keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso A1). 

 ` SAKSA 5 (OS)
syksy 120502a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120502b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 2, Kauppakatu 41, 3. krs.   
ti 19.00-20.30 
DKK Sirpa Turtiainen   
Jatkamme saksan kielen opiskelua, 
saamme lisää maantuntemusta ja 
tutustumme syvemmin saksalaiseen 
kulttuuriin. Oppikirjan lisäksi muita 
innostavia harjoituksia ja aktiviteette-
ja. Tervetuloa nauttimaan saksan kie-
len opiskelusta mukavassa seurassa! 
Oppikirjana Einverstanden 2, jatkuu 
keväältä 2017. Keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A2). 

 ` UUSI! SAKSAN AKTIVOINTI 
JA KERTAUS  
syksy 120504a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120504b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs  
ma 11.00-12.30 
DKK Sirpa Turtiainen 
Kurssi soveltuu ns. pitkän saksan 
lukeneille tai muuten pitemmälle 
ehtineille kertaus- ja aktivointikurs-
siksi. Palautamme mieliin kielioppia 
ja päivitämme sanavarastoa sekä kes-
kustelemme ajankohtaisista aiheista. 
Opiskelijoiden toiveet kielioppi- ja 
keskusteluaiheista tervetulleita. Oppi-
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materiaali sovitaan kurssin alussa (ellei 
oppikirjaa, monisteista pieni lisämak-
su). (Taitotaso B1). 

 ` SAKSA 8 
syksy 120506a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120506b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 2, Kauppakatu 41, 3. krs.   
ti 17.15-18.45 
DKK Sirpa Turtiainen  
Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan 
saksan kielen sanastoa, rakenteita ja 
suullista kielitaitoa mielenkiintoisella 
ja aktivoivalla tavalla. Oppikirjan li-
säksi muita innostavia harjoituksia ja 
aktiviteetteja. Tervetuloa nauttimaan 
saksan kielen opiskelusta mukavassa 
seurassa! Oppikirjana Mittelpunkt B2 
Neu Lehrbuch, jatkuu keväältä 2017. 
Keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso B2). 

 ` RANSKA 

 ` RANSKA 1 
syksy 120600a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120600b  
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs    
ke 17.15-18.45 
FM Sanna Laukkarinen  
Rauhalliseen tahtiin etenevä ranskan 
alkeiskurssi, jolla opitaan luontevaa 
ranskan kieltä. Lukuisat harjoitukset 
motivoivat ja kehittävät niitä taitoja, 
joita eri kielenkäyttötilanteissa tarvi-
taan. Runsaasti puhe- ja ääntämishar-
joituksia. Kurssi soveltuu myös kielen 
perusteiden kertaajille. Oppikirjana 
syksyllä Chez Olivier 1 (Finn Lectura), 
alusta; keväällä kpl:sta 4 alkaen. (Taito-
taso A1). 
 

 ` RANSKA 1 jatko
syksy 120602a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120602b 
17.4.–11.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs  
ke 19.00-20.30 
FM Sanna Laukkarinen  
Kurssi on jatkoa viime vuonna alka-
neelle Ranska 1- kurssille. Opit selviy-

tymään erilaisissa matkailutilanteissa, 
esim. ostoksilla, ravintolassa ja julki-
sissa kulkuvälineissä. Oppitunneilla 
tehdään runsaasti suullisia harjoituk-
sia, joiden tarkoituksena on rohkaista 
opiskelijoita puhumaan ranskaa 
erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Op-
pikirjana syksyllä Chez Olivier 1 (Finn 
Lectura), kpl:t 8-11; keväällä kpl:t 12-
16. (Taitotaso A1). 

 ` RANSKA 2 (OS) 
syksy 120604a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120604b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs   
ma 19.00-20.30 
FM Sanna Laukkarinen 
Kurssi on jatkoa viime vuoden Ranska 
1 jatko -kurssille. Opit selviytymään 
erilaisissa arkielämän tilanteissa ja 
matkailutilanteissa, esim. loma-asun-
non ja asunnon vuokraustilanteessa, 
lääkärissä ja julkisissa kulkuvälineissä. 
Tutustumme laajasti ranskalaiseen 
kulttuuriin ja opimme kertomaan suo-
malaisesta kulttuurista sekä elämästä 
Suomessa ranskaksi. Teemme runsaas-
ti suullisia harjoituksia. Syksyn alussa 
opiskellaan vielä Chez Olivier 1:n kpl:t 
14-16. Oppikirjana Chez Olivier 2 (Finn 
Lectura), kpl:t 1-3. Keväällä kpl:t 4-7. 
(Taitotaso A1-A2). 

 ` RANSKA 5 (OS)
syksy 120606a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120606b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs 
ma 17.15-18.45 
FM Sanna Laukkarinen  
Rauhalliseen tahtiin etenevällä 
kurssilla tutustumme ranskalaiseen 
elämäntapaan ja kulttuuriin sekä rans-
kankielisiin alueisiin ja ihmisiin niin 
arjessa kuin vapaa-aikanakin. Teemme 
runsaasti suullisia harjoituksia ja totut-
telemme kommunikoimaan ranskaksi 
arkielämän kommunikaatiotilanteissa. 
Oppikirjana syksyllä Chez Marianne 2 
(Finn Lectura), alusta; keväällä kpl:sta 5 
lähtien. (Taitotaso A2-B1).  

 ` RANSKA 6
syksy 120608a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120608b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 3, Kauppakatu 41, 3. krs   
to 19.00-20.30 
Tuntiopettaja Dina Lindström  
Ranskan kielen jatkokurssi noin 4-5 
vuotta opiskelleille. Kurssin aikana 
pohditaan mm. ympäristönsuojeluun 
ja vapaaehtoistoimintaan liittyviä ky-
symyksiä sekä tutustutaan Euroopan 
Unioniin ja Ranskan poliittiseen järjes-
telmään. Oppikirjana syksyllä Voilà 6, 
kpl:sta 5 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
Ei tunteja kiirastorstaina. (Taitotaso 
B1). 
 

 ` RANSKA, edistyneet
syksy 120610a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 37,00 €
kevät 120610b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 40,00 €
Luokka 3, Kauppakatu 41, 3. krs  
to 17.15-18.45 
Tuntiopettaja Dina Lindström 
Kartutetaan sanavarastoa ja kerrataan 
kielioppia. Keskustellaan ja tehdään 
harjoituksia ranskankielisten ajankoh-
taisohjelmien (internetistä) pohjalta. 
Keskustelua myös syntyperäisen 
opettajan, Perinne Ferrafiat`n, johdolla 
kerran kuussa syyskaudella. Oppima-
teriaalina ”Pikku Prinssi” (”Le Petit Prin-
ce”); lisäksi monisteet, jotka sisältyvät 
kurssimaksuun. (Taitotaso B2). 

 ` VENÄJÄ 

 ` VENÄJÄ 1A  
syksy 120702a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120702b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs 
ti 17.15-18.45 
FM Sanna Nyrhi  
Kurssilla tutustumme kyrillisiin kirjai-
miin ja ääntämiseen sekä yksinkertai-
siin arkielämän puhetilanteisiin. Kurs-
silla saat myös ajankohtaista tietoa 
nyky-Venäjästä. Oppikirjana syksyllä 
Kafe Piter 1 (Finn Lectura), alusta; 
keväällä kirja jatkuu. Kevään kurssille 
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osallistuminen edellyttää kyrillisten 
kirjainten hallintaa. Käymme myös läpi 
tekstejä, joiden tarkoituksena on ke-
hittää luetunymmärtämistaitoja. Kurs-
silla saat myös ajankohtaista tietoa 
nyky-Venäjästä. (Taitotaso A1).

 ` VENÄJÄ 1B, ripeämpi tahti
syksy 120704a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120704b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs   
to 17.15-18.45 
FM Sanna Nyrhi  
Kurssilla tutustumme kyrillisiin kirjai-
miin ja ääntämiseen sekä yksinker-
taisiin arkielämän puhetilanteisiin 
ripeämmässä tahdissa kuin kurssilla 
120702a. Kurssilla saat myös ajan-
kohtaista tietoa nyky-Venäjästä. Op-
pikirjana Kafe Piter 1 (Finn Lectura), 
alusta; keväällä kirja jatkuu. Keväällä 
jatkamme tutustumista arkielämän 
puhetilanteisiin ja niissä tarvittaviin 
rakenteisiin. Käymme myös läpi teks-
tejä, joiden tarkoituksena on kehittää 
luetunymmärtämistaitoja. Kevään 
kurssille osallistuminen edellyttää ky-
rillisten kirjainten hallintaa. Ei tunteja 
kiirastorstaina. (Taitotaso A1). 

 ` VENÄJÄN ALKEIDEN  
JATKO A 
syksy 120706a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120706b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 3, Kauppakatu 41, 3. krs   
ti 19.00-20.30 
FM Sanna Nyrhi  
Alkeiden toinen lukuvuosi. Jatkamme 
peruskieliopin opiskelua ja sanava-
raston kartuttamista unohtamatta 
venäläistä kulttuuria. Aihepiireinä 
ovat syksyllä viikonpäivät, lukusanat, 
asuminen ja keväällä mm. liikennevä-
lineet sekä harrastukset. Oppikirjana 
syksyllä Kafe Piter 1 (Finn Lectura), 
kpl:sta 5 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A1). 

 ` VENÄJÄN ALKEIDEN  
JATKO B  
syksy 120708a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €

kevät 120708b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs    
to 19.00-20.30 
FM Sanna Nyrhi  
Ks. sisältö kuten kurssissa 120706a. Ei 
tunteja kiirastorstaina. (Taitotaso A1). 

 ` VENÄJÄN ALKEIDEN  
JATKO C
syksy 120710a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120710b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs   
ke 12.00-13.30 
FM Vera Chestakova  
Alkeiden kolmas lukuvuosi. Kurssin 
aiheina ovat syksyllä matkustaminen, 
vapaa-aika, viikonpäivät, vuodenajat 
sekä puhelinkeskustelut. Kevään tee-
moja ovat asuminen, työpaikka, kieli-
taito, liikennevälineet, kiinnostuksen 
kohteet ja viikonlopunvietto. Jatke-
taan peruskieliopin opiskelua ja vah-
vistetaan sanavarastoa unohtamatta 
venäläiseen kulttuuriin tutustumista. 
Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 1 (Finn 
Lectura), kpl:sta 8 lähtien; keväällä 
kpl:sta 10 lähtien. (Taitotaso A1).  

 ` VENÄJÄN ALKEIDEN  
JATKO D
syksy 120712a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120712b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs  
ma 17.15-18.45 
FM Anitta Jääskeläinen  
Syksyn kurssi on tarkoitettu venäjää 
noin kaksi lukuvuotta opiskelleille. 
Jatkamme sanavaraston kasvattamista 
ja peruskieliopin opiskelua venäläistä 
kulttuuria unohtamatta. Aihepiireinä 
ovat vapaa-aika ja matkustaminen, 
tien kysyminen sekä lomanvietto. Ke-
vään kurssi on tarkoitettu venäjää noin 
2,5 lukuvuotta opiskelleille. Aihepii-
reinä ovat juhlat, onnittelut, ostokset 
ja ravintolassa syöminen. Oppikirjana 
syksyllä Kafe Piter 1 (Finn Lectura), 
kpl:sta 12 lähtien; keväällä kpl:sta 15 
lähtien, mahdollisesti siirrytään Kafe 
Piter 2:een. (Taitotaso A1). 

 ` VENÄJÄ 2 jatko A (OS)
syksy 120714a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 € 
kevät 120714b  
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 2, Kauppakatu 41, 3. krs.  
ke 17.15-18.45 
FM Anitta Jääskeläinen  
Kurssi on tarkoitettu venäjää muuta-
man vuoden opiskelleille. Kehitämme 
suullista kielitaitoa, harjoittelemme 
kuullun- ja luetunymmärtämistä. 
Opettelemme myös lisää kielen 
rakenteesta, esim. päivämäärät, kon-
ditionaali, monikon sijamuodot. Aihe-
piireinä ovat syksyllä pukeutuminen, 
teatterissa ja elokuvissa käynti sekä 
opiskelu; keväällä kirjallisuus, kotityöt, 
kaupungilla liikkuminen ja ravinto. 
Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 2 (Finn 
Lectura), kpl:sta 6 lähtien; keväällä 
kpl:sta 9 lähtien. (Taitotaso A2). 

 ` VENÄJÄ 2 jatko B (OS)
syksy 120716a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120716b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
Kimpisen lukio, luokka 23,  
Pohjolankatu 2 
ma 17.15-18.45 
FM Vera Chestakova  
Kurssi on tarkoitettu venäjää muuta-
man vuoden opiskelleille. Kehitämme 
suullista kielitaitoa, harjoittelemme 
kuullun- ja luetunymmärtämistä. Aihe-
piireinä ovat syksyllä arkielämä, koti-
työt, kaupungilla liikkuminen ja hotel-
lissa asiointi. Kevään aihepiirejä ovat 
sää, luonto, perhe, suku, ihmissuhteet, 
ravinto ja terveelliset elämäntavat. 
Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 2 (Finn 
Lectura), kpl:sta 10 lähtien; keväällä 
kpl:sta 12 lähtien. (Taitotaso A2). 

 ` VENÄJÄ 3 jatko 
syksy 120718a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120718b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs    
ti 17.15-18.45 
FM Vera Chestakova  
Kurssilla jatketaan venäjän kieliopin 
opiskelua sekä aktivoidaan sanavaras-
toa helppojen keskusteluharjoitusten 
avulla. Aihepiireinä ovat syksyllä mm. 
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Helsinki-tietous, kaupunkiloma sekä 
internet. Kevään aihepiirejä ovat mm. 
lentomatkustaminen, arjen ilot ja huo-
let, urheilu sekä TV-ohjelmat. Oppikir-
jana syksyllä Kafe Piter 3 (Finn Lectu-
ra), kpl:sta 2 lähtien; keväällä kpl:sta 4 
lähtien. (Taitotaso B1). 

 ` PUHU JA NAUTI! - venäjän 
keskustelu A 
syksy 120720a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120720b  
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs    
ke 12.00-13.30 
Tuntiopettaja Svetlana Nikulina  
Kurssi sopii venäjää noin 3-4 vuotta 
opiskelleille. Harjoittelemme keskuste-
lua pääasiassa aidoissa puhetilanteissa 
ja saamme täten rohkeutta ilmaista 
itseämme vieraalla kielellä. Aihepii-
reinä itsestä ja perheestä kertominen, 
matkailu, työssäkäynti, kaupassa 
käynti, romaanikirjallisuus (Tolstoi, 
Shukshin), vieraiden vastaanotto, ajan-
kohtaiset aiheet. Kirjan äänite sisältää 
venäjää äidinkielenään puhuvien 
lukemina kirjan kappaleiden tekstit, 
teemasanastoja (kirjallisuus, teatteri, 
elokuvat), ääntämismallit, sekä kuun-
teluharjoitukset. Opimme myös kielen 
rakenteita (gerundi, verbien aspektit). 
Oppikirjana syksyllä Doroga v Rossiju 
4 alusta; keväällä kirja jatkuu. (Taitota-
so B1-B2).

 ` PUHU JA NAUTI! - venäjän 
keskustelu B
syksy 120722a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120722b  
18.1.–19.4.2017, 24 t / 39,00 €  
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs  
to 19.00-20.20 
Tuntiopettaja Svetlana Nikulina  
Ks. sisältö kuten kurssissa 120720a. 
Ei tunteja kiirastorstaina. (Taitotaso 
B1-B2). 

 ` ESPANJA

 ` ESPANJA 1A  
syksy 120800a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 e
kevät 120800b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs    
ma 19.00-20.30 
KteO Tuija Näränen  
Syksyllä opettelemme espanjan kielen 
alkeita käytännön viestintätilanteissa, 
esim. tervehtiminen, esittäytyminen, 
voinnin kysyminen, hyvästeleminen, 
itsestä, perheestä ja vapaa-ajasta 
kertominen. Kevään teemoina esim. 
puhelinkeskustelut, internetin käyttö, 
kahvilassa tilaaminen, aamiaisella ja 
tapaamisista sopiminen. Oppikirjana 
syksyllä ¡Acción! Espanjan tekstikirja 1 
ja harjoituskirja 1 (SanomaPro), kpl:t 
1A-2B; keväällä kpl:t 3A-5. (Taitotaso 
A1). 

 ` ESPANJA 1B
syksy 120802a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120802b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27  
ti 17.00-18.30 
KteO Tuija Näränen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 120800a.

 ` ESPANJAN ALKEET  
VERKOSSA
syksy 120804a  
2.10.–10.12.2017/ 67,00 € 
Verkkokurssi 
FM Marika Roos  
Verkkokurssilla tutustumme laajaan 
espanjankieliseen maailmaan ja 
opimme sanastoa ja rakenteita tehok-
kaasti verkossa. Kurssimateriaalina 
on monipuolisia harjoituksia sisältävä 
Tabletkoulu (opiskelijakohtainen li-
senssi 12 euroa), jonka käyttöä varten 
tarvitset toimivan perustietokoneen ja 
sen peruskäyttötaidot sekä internet-
yhteyden. Kurssin aikana harjoitte-
lemme myös ääntämistä ja puhetta 
tekemällä äänitallenteita tai videoita. 
Opettaja antaa kurssin aikana palau-
tetta ja ohjausta. Opiskeluohjeet saat 
kurssimaksun suorittamisen jälkeen 
opettajalta marika.roos(at)gmail.com 
(Taitotaso A1). 

 ` ESPANJAN JATKOKURSSI 
VERKOSSA
kevät 120804b  
29.1.–15.4.2018 / 67,00 €
FM Marika Roos  
Jos osaat jo espanjan alkeet, voit jat-
kaa opiskeluasi tällä verkkokurssilla 
Tabletkoulun monipuolisten harjoitus-
ten avulla. Kurssilla opitaan kertomaan 
arjesta, asuinpaikasta ja lähimmäisistä 
sekä selviytymään jokapäiväisissä 
kielenkäyttötilanteissa (esim. mat-
kustamiseen liittyviä sosiaalisia tilan-
teita). Tabletkoulua varten tarvitset 
opiskelijakohtaisen käyttäjälisenssin 
(12 e), toimivan perustietokoneen ja 
sen peruskäyttötaidot sekä internet-
yhteyden. Kurssin aikana harjoitte-
lemme myös ääntämistä ja puhetta 
tekemällä äänitallenteita tai videoita. 
Opettaja antaa kurssin aikana palau-
tetta ja ohjausta. Opiskeluohjeet saat 
kurssimaksun suorittamisen jälkeen 
opettajalta marika.roos(at)gmail.com 
(Taitotaso A1). 

 ` KESKIPÄIVÄN MATKAILU- 
ESPANJAA 1
syksy 120806a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120806b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs    
ma 12.00-13.30 
KteO Tuija Näränen  
Syksyllä opettelemme espanjan kielen 
alkeita käytännön matkailutilanteissa, 
esim. tervehtiminen, esitteleminen, 
voinnin kysyminen, hyvästeleminen, 
kahvilassa tilaaminen ja maksaminen. 
Kevään teemoina esim. kotipaikasta, 
asumisesta ja perheestä kertominen, 
kellonajat ja tapaamisista sopiminen. 
Tutustumme myös espanjankieliseen 
arkeen ja kulttuuriin. Oppikirjana syk-
syllä Ventana 1 (SanomaPro), kpl:t 1-2; 
keväällä kpl:t 3-4. (Taitotaso A1). 

 ` KESKIPÄIVÄN MATKAILU- 
ESPANJAA 2
syksy 120808a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120808b  
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs   
ke 12.00-13.30 
KteO Tuija Näränen  
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Syksyllä jatkamme espanjan kielen 
alkeiden opiskelua käytännön matkai-
lutilanteissa, esim. pöydän varaaminen 
ja tilaaminen ravintolassa, tien kysy-
minen ja neuvominen sekä lippujen 
ostaminen. Kevään teemoina esim. 
majoituksen varaaminen, päivämäärät, 
mieltymyksistä ja vapaa-ajasta kerto-
minen. Jatkamme myös tutustumista 
espanjankieliseen arkeen ja kulttuu-
riin. Oppikirjana syksyllä Ventana 1 
(SanomaPro), kpl:t 5-6; keväällä kpl:t 
7-8. (Taitotaso A1). 

 ` UUSI! KÄYTÄNNÖN MATKAI-
LUESPANJAA LAUANTAISIN
syksy 120810a  
23.9.–9.12.2017, 24 t / 39,00 €
kevät 120810b 
20.1.–14.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs    
la 9.00-14.15 
KteO Tuija Näränen  
Syksyllä opettelemme espanjan kielen 
alkeita käytännön matkailutilanteissa, 
esim. tervehtiminen, esitteleminen, 
voinnin kysyminen, hyvästeleminen, 
tilaaminen ja laskun maksaminen, 
asuminen ja tapaamisista sopiminen. 
Tutustumme myös espanjankieliseen 
arkeen ja kulttuuriin. Kevään teemoina 
esim. pöydän varaaminen ja tilaami-
nen ravintolassa, kaupungilla liikkumi-
nen eri liikennevälineillä, hotellihuo-
neen varaaminen ja mieltymyksistä 
kertominen. Kokoontumiskerrat syk-
syllä 23.9., 21.10., 18.11. ja 9.12.2017, 
ennakkoilmoittautuminen 15.9.2017 
mennessä. Kokoontumiskerrat ke-
väällä 20.1., 17.2., 17.3. ja 14.4.2018, 
ennakkoilmoittautuminen 12.1.2018 
mennessä. Oppikirjana syksyllä Ven-
tana 1 (SanomaPro), kpl:t 1-4; keväällä 
kpl:t 5-8. (Taitotaso A1). 

 ` UUSI! ESPANJAN INTENSIIVI-
SET ELOKUUN ILLAT -verbi- 
drillaus 1 
syksy 120812a 
28.8.–31.8.2017, 16 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs    
ma-to 17.15-20.30 
KteO Tuija Näränen  
Tällä kurssilla drillaamme eli ker-
taamme ja harjoittelemme espanjan 
kielen verbejä preesensissä. Teemme 
myös runsaasti käytännönläheisiä 
puheharjoituksia drillattuja verbejä 

käyttäen. Kokoontumiskerrat ma-to 
28.–31.8.2017. Huom! Ennakkoilmoit-
tautuminen 21.8.2017 mennessä. 
Oppimateriaalina opettajan oma ma-
teriaali, joka sisältyy kurssimaksuun. 
(Taitotaso A1). 

 ` UUSI! ESPANJAN INTENSIIVI-
SET JOULUKUUN ILLAT  
-verbidrillaus 2 (OS)
syksy 120814a  
11.12.–14.12.2017, 16 t / 39,00 € 
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs 
ma-to 17.15-20.30 
KteO Tuija Näränen  
Tällä kurssilla drillaamme eli kertaam-
me ja harjoittelemme espanjan kielen 
verbejä preesensissä ja perfektissä. 
Teemme myös runsaasti käytännön-
läheisiä puheharjoituksia drillattuja 
verbejä käyttäen. Kokoontumiskerrat 
ma-to 11.–14.12.2017. Huom! Ennak-
koilmoittautuminen 4.12.2018 men-
nessä. Oppimateriaalina opettajan 
oma materiaali, joka sisältyy kurssi-
maksuun. (Taitotaso A2). 

 ` ESPANJA 2 
syksy 120816a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120816b  
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs    
ke 17.15-18.45 
KteO Tuija Näränen  
Syksyllä jatkamme espanjan kielen 
opiskelua käytännön viestintätilan-
teissa, esim. matkatoimistossa, tien 
kysyminen, liikkuminen eri liikenne-
välineillä ja tilaaminen ravintolassa. 
Kevään teemoina esim. tapas-baarissa, 
olla-verbien käyttö eri tilanteissa, asu-
minen ja muuttaminen. Oppikirjana 
syksyllä ¡Acción! Espanjan tekstikirja 1 
ja harjoituskirja 1 (SanomaPro), kpl:t 
6A-8A; keväällä kpl:t 8B-10. (Taitotaso 
A1). 

 ` ESPANJA 3 
syksy 120818a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120818b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs    
ti 19.00-20.30 
KteO Tuija Näränen  
Syksyllä jatkamme espanjan kielen 

opiskelua käytännön viestintäti-
lanteissa, esim. päivän rutiineista, 
vapaa-ajasta, säästä ja mieltymyksistä 
kertominen. Kevään teemoina esim. 
vaateostoksilla, kenkäkaupassa ja 
alennusmyynneissä. Oppikirjana syk-
syllä ¡Acción! Espanjan kielen teksti-
kirja 1 ja harjoituskirja 1 (SanomaPro), 
kpl:t 11A -13A; keväällä 13B-15. (Taito-
taso A1).
 

 ` KESKIPÄIVÄN MATKAILU- 
ESPANJAA 4 (OS)
syksy 120820a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120820b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs    
to 12.00-13.30 
KteO Tuija Näränen  
Syksyllä jatkamme espanjan kielen 
opiskelua käytännön matkailutilan-
teissa, esim. ajan- ja paikanilmaisuja, 
henkilöiden ja esineiden kuvaileminen 
sekä autovuokraamossa. Kevään tee-
moina esim. poliisiasemalla, terveys-
keskuksessa, voinnin kertominen ja 
jokapäiväisen elämän kuvaileminen. 
Oppikirjana syksyllä ¡Fantástico! 2 
(SanomaPro), kpl:t 4-7; keväällä kpl:t 
8-12. Ei tunteja kiirastorstaina. (Taito-
taso A2). 

 ` ESPANJAN AAMUJATKOT (OS)
syksy 120822a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120822b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs    
ma 9.15-10.45 
KteO Tuija Näränen  
Syksyllä jatkamme espanjan kielen 
opiskelua käytännön viestintätilanteis-
sa: kerromme elämästä ennen ja nyt 
sekä jo päättyneistä elämänvaiheista. 
Kevään teemoina kierrätys Suomessa 
ja Espanjassa, luonnon kuvailu sekä 
tietokone- ja matkatoimistosanaston 
käyttäminen. Oppikirjana syksyllä 
¡Fantástico! 3 (SanomaPro), kpl:t 2-4; 
keväällä kpl:t 5-8. (Taitotaso A2). 

 ` BUENAS MIGAS
syksy 120824a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120824b  
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 € 

22 LAPPEENRANTA



Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs    
ke 19.00-20.30 
KteO Tuija Näränen  
Kurssin käytännönläheiset aihepiirit 
ovat hyödyllisiä niin matkailijoille kuin 
intohimoisille espanjan kielen harras-
tajillekin. Kurssille osallistuminen edel-
lyttää lyhyen kielen opinnot tai vastaa-
vat tiedot. Oppikirjana syksyllä Buenas 
Migas 3 (Otava), kpl:t 5-7; keväällä kpl:t 
8-10. (Taitotaso B1). 
 

 ` DAN QUE HABLAR
syksy 120826a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 37,00 €
kevät 120826b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 40,00 € 
Luokka 2, Kauppakatu 41, 3. krs.    
ma 17.15-18.45 
KteO Tuija Näränen   
En este curso presentamos estímulos 
audiovisuales y textos para mejorar la 
comprensión auditiva y la interacción 
oral enre sus participantes. Material 
distribuido por la profesora. (Taitotaso 
B2). 

 ` ITALIA 

 ` BUON VIAGGIO! - Italian 
matkailualkeet ja sukellus  
Saapasmaan kulttuuriin 
syksy 120900a  
17.11.–25.11.2017, 16 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
pe 17.15-20.30, la 10.00-13.30 
FM, italian kielen kääntäjä ja tulkki 
Anna-Maria Lehtonen 
Tervetuloa tutustumaan italian kieleen 
ja kulttuuriin! Viikonloppukurssin aika-
na opit matkailusanaston ja -fraasien 
ohella ääntämään italiaa sekä tutustut 
kielen perusrakenteisiin. Lisäksi py-
rähdämme eri maakunnissa tutustuen 
maan historiaan sekä tapa- ja ruoka-
kulttuuriin. Kurssi kokoontuu kahtena 
viikonloppuna pe-la 17.–18.11. ja pe-la 
24.–25.11. Kurssi ei edellytä aiempia 
opintoja. Oppimateriaalina monisteet, 
jotka sisältyvät kurssimaksuun. (Taito-
taso A1). 

 ` ITALIA 1 alkeet  
syksy 120902a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120902b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs    
ke 19.00-20.30 
FM, italian kielen kääntäjä ja tulkki 
Anna-Maria Lehtonen  
Alkeiskurssi italian kielestä ja kulttuu-
rista kiinnostuneille. Kurssilla harjoit-
telemme syksyllä kielen perusraken-
teita, ääntämistä ja suullista ilmaisua 
erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Kielen 
opiskelun ohella tutustumme myös 
Italian kulttuuriin ja elämänmenoon. 
Kevään kurssi sopii noin puoli vuotta 
italiaa opiskelleille, mutta vasta-
alkajakin voi hyvin sujahtaa ryhmään 
mukaan. Oppikirjana syksyllä Bella 
vista 1 (Sanoma Pro), alusta sekä lisänä 
muita innostavia harjoituksia; keväällä 
kirja jatkuu. Benvenuti! Tervetuloa! 
(Taitotaso A1). 

 ` ITALIA 2
syksy 120904a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120904b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs    
ma 17.15-18.45 
FM, italian kielen kääntäjä ja tulkki 
Anna-Maria Lehtonen  
Tutustuminen italian kieleen ja kult-
tuuriin jatkuu! Kurssilla jatketaan 
matkailutilanteiden harjoittelua, kar-
tutetaan sanavarastoa ja opitaan lisää 
kielen perusrakenteita. Aiheina mm. 
kaupungilla liikkuminen, vapaa-ajasta 
keskusteleminen, hotellissa ja ruoka-
kaupassa asioiminen. Syksyn kurssi on 
jatkoa edellisvuoden alkeiskurssille ja 
sopii noin vuoden opiskelleille. Kevään 
kurssi sopii noin 1-1,5 v italiaa opiskel-
leille. Oppikirjana syksyllä Bella vista 1 
(Sanoma Pro), jatkuu kpl:sta 7; keväällä 
kpl:sta 9 lähtien. Benvenuti! (Taitotaso 
A1). 

 ` ITALIA 3
syksy 120906a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120906b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 €
Luokka 3, Kauppakatu 41, 3. krs    
ma 19.00-20.30 

FM, italian kielen kääntäjä ja tulkki 
Anna-Maria Lehtonen  
Kurssilla opimme lisää kielen perusra-
kenteita ja -sanastoa sekä kertomaan 
menneistä tapahtumista. Aiheina syk-
syllä mm. ruokakaupassa asioiminen, 
junalla matkustaminen ja lomailusta 
kertominen. Kevään kurssi sopii noin 
2-3 vuotta italiaa opiskelleille. Tutus-
tumme myös passato prossimoon, 
italian perfektiin, ja opimme kertomaan 
menneistä tapahtumista. Teemme 
monipuolisia harjoituksia pareittain ja 
pienryhmissä sekä vahvistamme suul-
lista ilmaisua. Oppikirjana syksyllä Bella 
vista 1 (Sanoma Pro), kpl:sta 10 lähtien; 
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso 1A).

 ` ITALIA 4 (OS)
syksy 120908a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120908b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs    
ti 19.00-20.30 
KTM Ruben Amoroso  
Kurssi soveltuu 2-3 vuotta opiskelleille. 
Opitaan lisää käytännön kielitaitoa, 
kielen perusrakenteita ja -sanastoa 
sekä italialaista kulttuuria. Teemme 
monipuolisia harjoituksia pareittain 
ja pienryhmissä sekä vahvistamme 
suullista ilmaisua. Oppikirjana syksyllä 
Bella vista 2 (SanomaPro), kpl:sta 2 
lähtien; keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso 
A1-A2). 

 ` CORSO AVANZATO DI  
ITALIANO 
syksy 120910a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120910b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 €
204 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
to 17.15-18.45 
KTM Ruben Amoroso  
Jatkamme italian kielen parissa har-
joittelemalla käytännön kielitaitoa ja 
kielen perusrakenteita. Kartutamme 
sanavarastoa ja opimme lisää ita-
lialaisesta kulttuurista. Tähtäämme 
erityisesti keskustelutaidon kehittä-
miseen monipuolisten harjoitusten 
avulla. Oppikirjana syksyllä Espresso 
3 (Otava), kpl:sta 2 lähtien; keväällä 
kirja jatkuu. Ei tunteja kiirastorstaina. 
(Taitotaso B1). 
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 ` ITALIAN HELPPO  
KESKUSTELU (OS) 
syksy 120912a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 37,00 €
kevät 120912b 
18.1.–19.4.2018, 24 t / 40,00 €
204 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
to 19.00-20.30 
KTM Ruben Amoroso  
Tervetuloa keskustelemaan Italian 
kulttuurista, ajankohtaisista sekä 
muista toivotuista aiheista leppoisassa 
seurassa. Kurssi antaa rohkeutta suulli-
seen ilmaisuun ja aktivoi kielitaitoa eri-
laisissa käytännön viestintätilanteissa. 
Kieliopin kertausta tarpeen mukaan. 
Oppimateriaalina monisteet, jotka 
sisältyvät kurssimaksuun. Ei tunteja 
kiirastorstaina. (Taitotaso A2 lähtien). 

 ` CORSO DI CONVERSAZIONE 
AVANZATO 
syksy 120914a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 37,00 €
kevät 120914b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 40,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs    
ke 14.00-15.30 
Tuntiopettaja Franco Pugliese  
La lingua italiana in pratica! Con un 
insegnante madrelingua si parlerà di 
vari temi: cultura, notizie, luoghi da 
visitare... e anche un po’ di grammati-
ca. Lo scopo del corso è di perfezion-
are la lingua italiana per chi ne ha già 
una buona conoscenza. Italiaa äidin-
kielenään puhuvan opettajan kanssa 
harjoitellaan käytännön yleiskieltä, 
puhetilanteita, käsitellään kirjallisia 
tekstejä ja puhekielessä tarvittavia 
italian kielen perusrakenteita. Kurssin 
aikana opiskelija saa tietoa Italian kult-
tuurista ja italialaisesta elämänmenos-
ta. Opetusmateriaali opettajalta (sis. 
kurssimaksuun), myös verkkomuodos-
sa. (Taitotaso B2). 
 

 ` VIRO 

 ` VIRO 1 jatko 
syksy 121000a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 121000b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    

to 17.15-18.45 
Tuntiopettaja Tiit Tönnov  
Kurssi on jatkoa edellisen vuoden al-
keiskurssille. Tavoitteena on syventää 
opittua sekä käyttää kieltä arkipäivään 
ja matkailuun liittyvissä tilanteissa. 
Kurssi sisältää runsaasti kuuntelu- ja 
puheharjoituksia. Oppikirjana Keele-
sild (Otava), jatkuu. Ei tunteja kiiras-
torstaina. (Taitotaso A1). 

 ` VIRON JATKOKURSSI
syksy 121002a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 121002b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ti 17.15-18.45 
Tuntiopettaja Tiit Tönnov  
Edellisvuodesta jatkava jo useamman 
vuoden opiskelleille tarkoitettu kurssi, 
joka harjoittaa monipuolisesti kielitai-
don eri osa-alueita. Runsaasti puhu-
mista ja luovaa kielenkäyttöä. Työs-
kentelemme merkittävien virolaisten 
elokuvien parissa. Tervetuloa entiset ja 
uudet opiskelijat! (Taitotaso A1). 

 ` VIITTOMAKIELI 

 ` UUSI! TUKIVIITTOMAT 
-viikonloppukurssi 1 
syksy 121100a  
7.10.–14.10.2017, 12 t / 29,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
la 9.00-15.00 
Puhevammaisten tulkki  
Irene Liukkonen  
Tukiviittomakurssi soveltuu kaikille, 
jotka haluavat oppia tukiviittomia ja 
niiden käyttöä kommunikoinnissa. 
Kurssin aikana opit viittomia arkipäi-
vän eri tilanteisiin sekä kuinka tukiviit-
tomia käytetään kommunikoinnissa 
puheen tukena. Aihealueina ovat mm. 
perhe, vaatteet, värit, paikkoja, ver-
bejä, ajanilmaisuja jne. Kurssimaksu 
sisältää materiaalin. 

 ` UUSI! TUKIVIITTOMAT 
-viikonloppukurssi 2
kevät 121102b  
20.1.–27.1.2018, 12 t / 29,00 €
203 Kieliluokka,  
Pohjolankatu 27   

la 9.00-15.00
Puhevammaisten tulkki  
Irene Liukkonen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 121100a.

 ` KREIKKA 

 ` UUSI! MATKAILUKREIKAN 
VIIKONLOPUT
syksy 121300a  
15.9.–18.11.2017, 24 t / 40,00 € 
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs    
pe 17.15-20.30, la 10.00-13.30 
Tuntiopettaja Tarmo Mahla  
Tutustumme nykykreikan kielen 
perusrakenteisiin ja opettelemme 
matkailijalle hyödyllisiä sanoja ja ilmai-
suja. Mukana kulkee aina myös ripaus 
kulttuuria ja maan tuntemusta. Kurssi 
kokoontuu kolmena viikonloppuna 
15.-16.9., 13.-14.10. ja 17.-18.11.2017. 
Oppimateriaalina opettajan monis-
teet, jotka sisältyvät kurssimaksuun. 
(Taitotaso A1). 

 ` TURKKI 

 ` TURKKIA MATKAILIJOILLE 
jatko
syksy 121400a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 37,00 €
kevät 121400b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 40,00 € 
Luokka 2, Kauppakatu 41, 3. krs.  
to 17.15-18.45 
DKK Tuija Deva  
Sopii viime syksyn kurssin käyneille 
jatkokurssiksi ja aiemmin turkkia 
harrastaneille. Kerrataan opittua ja 
opetellaan vähän lisää kielioppia ja 
sanastoa eri aihepiireistä. Keskustelua, 
leikkejä ja paritehtäviä. Kirjoitetaan 
omia tarinoita. Harjoitellaan luetun- ja 
kuullunymmärtämistä. Oppimateriaa-
lina Turkkia matkailijoille (Finn Lectu-
ra) ja lisäksi opettajan oma materiaali. 
Ei tunteja kiirastorstaina. (Taitotaso 
A1). 
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 ` PORTUGALI 

 ` PORTUGALI 1 alkeet
syksy 121800a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 37,00 €
kevät 121800b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 40,00 € 
204 Kieliluokka,  
Pohjolankatu 27 
ti 19.00-20.30 
Tuntiopettaja Maria Hyrylä 
Rauhalliseen tahtiin etenevä alkeis-
kurssi sopii kaikille portugalin kielestä 
kiinnostuneille. Kurssin teemat kä-
sittelevät niin keskeisimpiä matkai-
luaiheita (hotelli, ravintola, ostokset) 
kuin ihmisen arkea laajemmin (perhe, 
harrastukset, ammatit). Kurssilla käsi-
tellään sekä Portugalin että Brasilian 
varianttia. Tervetuloa entiset ja uudet 
opiskelijat. Oppikirjana Tudo Bem? 1, 
portugalin alkeiskurssi (SanomaPro), 
lisäksi opettajan materiaalia, joka sisäl-
tyy kurssimaksuun. (Taitotaso A1).
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Meillä voit harrastaa esimerkiksi 
sukututkimusta, lähteä virkis-
täytymään naisten piirin tai filo-
sofoida. Tarjolla on myös kirjoit-
tamiskursseja sekä tutustumista 
improvisaatioon. 

 ` FILOSOFIA 

 ` YHTEISKUNTAFILOSOFIA, 
IHMISLUONTO JA LUONNON-
OIKEUS 
syksy 140101a  
18.9.–27.11.2017, 15 t / 27,00 € 
kevät 140101b  
22.1.–19.3.2018, 15 t / 27,00 € 
Kimpisen lukio, luokka 22,  
Pohjolankatu 2  
ma 16.45-19.00 
TM Sakari Kiiskinen  
Miksi populismi vahvistuu myös oma-
na aikanamme? Miksi miehet sotivat 

yhä? Eikö ihmiskunta viisastukaan? - 
Tutkimuksen kenttä on ollut kiivaassa 
murroksessa siitä alkaen, kun tutkijat 
kykenivät todistamaan synnynnäisten 
luonteenpiirteiden olemassaolon 
1990-luvulle tultaessa. Kuinka filoso-
fiassa suhtaudutaan tähän tilantee-
seen? Pitäisikö sen uudistua? Mitä 
tarvittaisiin, että oikeustaju ja ehjä 
elämänhallinta ylittäisivät ihmisluon-
non kuormittumisen lähisuhteissa ja 
vihapropagandan tehon yhteisöjen 
välillä? Kokoontumiskerrat syksyllä ma 
18.9., 2.10., 16.10., 13.11. ja 27.11; ke-
väällä ma 22.1., 5.2., 19.2., 5.3. ja 19.3. 

 ` YHTEISKUNTA 

 ` KEHITYSVAMMAISTEN 
OPINTOPIIRI A (OS) 
syksy ja kevät 360101 
18.9.–4.12.2017, 15.1.–16.4.2018,  
38 t / 54,00 €
Lappeenrannan SRK-keskus, pieni 

musiikkisali, Koulukatu 10  
ma 16.30-17.45 
Tuntiopettaja Minna Porvari  
Perehdytään jokapäiväisessä elämässä 
tarvittaviin tietoihin ja taitoihin sekä 
virkistytään yhdessä toisten kanssa. 
Toimintaan sisältyy vuorovaikutustai-
tojen harjoittelua, ryhmälle tärkeiden 
aiheiden käsittelyä keskustelemalla 
sekä toiminnallisin menetelmin, as-
kartelua, pelailua ja keittiötoimintaa. 
Ryhmä osallistuu toiminnan suun-
nitteluun. Ilmoittautuminen ja kurs-
simaksut opettajalle ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. 

 ` KEHITYSVAMMAISTEN 
OPINTOPIIRI B (OS) 
syksy ja kevät 360102 
18.9.–4.12.2017, 15.1.–16.4.2018,  
38 t / 54,00 €
Lappeenrannan SRK-keskus, pieni 
musiikkisali, Koulukatu 10  
ma 17.45-19.00 
Tuntiopettaja Minna Porvari  
Ks. sisältö kuten kurssissa 360101. 

 ` YHTEISKUNTA JA ESITTÄVÄ TAIDE  
– kulttuuriperintö jakoon tiedon ja kokemisen kautta

Kuva: Arttu Muukkonen
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 ` NAISTEN PIIRI 
syksy 360103a  
11.9.–27.11.2017, 12 t / 20,00 €
kevät 360103b 
15.1.–9.4.2018, 12 t / 20,00 € 
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs 
ma 13.00-14.30 
Emilia Valkonen  
Naisten piiri kokoontuu joka toinen 
maanantai. Kurssilla virkistytään 
yhdessä kulttuurin, hyvinvoinnin, 
ajankohtaisasioiden ja yhteiskunnal-
listen ilmiöiden äärellä. Kiinnostavien 
vierailijoiden lisäksi kurssilla tehdään 
lukuvuoden aikana yksi retki, jonka 
kohteesta päätetään yhdessä. Matka-
kustannukset eivät sisälly kurssimak-
suun. Ryhmä kokoontuu joka toinen 
viikko.

 ` SUKUTUTKIMUKSEN PERUS-
KURSSI  
syksy 360104a  
26.9.–28.11.2017, 18 t / 50,00 € 
Kimpisen lukio, luokka 23, Pohjolan-
katu 2  
ti 17.15-18.45 
toimittaja Paula Penttilä 
Kurssi on tarkoitettu sukututkimusta 
aloitteleville tai sitä jo jonkin verran 
harrastaneille. Kurssilla perehdytään 
sukututkimusaineistoihin. Tavoitteena 
on, että kurssin käytyään opiskelijat 
pystyvät itsenäisesti jatkamaan su-
kututkimustaan ja käyttämään siinä 
tarvittavia tärkeimpiä arkistolähteitä. 
Kurssijaksoon sisältyy tutustuminen 
(14.11.) maakuntakirjaston sukututki-
musaineistoon ja siellä tiedonhakuun. 

 ` SUKUTUTKIMUKSEN JATKO-
KURSSI
kevät 360111b  
23.1.–3.4.2018, 20 t / 56,00 € 
Kimpisen lukio, luokka 23, Pohjolan-
katu 2  
ti 17.15-18.45 
toimittaja Paula Penttilä  
Tavoitteena on täydentää peruskurssil-
la saatua oppia. Retki maakunta-arkis-
toon, missä tutkijasalissa mahdollisesti 
työskentely oman tutkimusaineiston 
parissa. Kurssi on tarkoitettu suku-
tutkimuksen ja tietokoneen käytön 
perustaidot omaaville. Arkistomatkan 
(20.3.) kulut eivät sisälly kurssimak-
suun. 

 ` UUSI! KARHUN JA HIRVEN 
KANSAA  
syksy 360105a  
18.11.2017, 4 t / 13,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
la 10.00-13.30 
biologi, vapaa toimittaja Elina Pallas  
Karhulla ja hirvellä on ollut esivan-
hempiemme uskomusmaailmassa 
muista eläimistä poikkeava erityisase-
ma. Metsän kuningas ja komea sarvi-
pää ovat olleet myyttisiä pyhiä eläimiä, 
joihin on liittynyt monia mielenkiin-
toisia merkityksiä. Karhun ja hirven 
kautta tutustumme suomalaiseen 
totemismiin. Perehdymme myös näi-
den nisäkkäiden biologiaan. Otson ja 
hirven ohella tutuksi tulevat muutkin 
menneille sukupolville tärkeät eläimet 
haltijahenkineen. Kurssi sopii kaikille 
luonnosta, esi- ja kulttuurihistoriasta 
kiinnostuneille. Pohjatietoja ei tarvita. 

 ` AIVOLIITON JUTTU-TUPA 
(OS) 
syksy ja kevät 360106 
11.9.–27.11.2017, 15.1.–9.4.2018,  
69 t / 82,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27    
ma 9.30-11.45 
Virve Olkkonen 
Juttu-tupa on kurssi afaattisille hen-
kilöille. Kurssin tavoite on edistää 
osallisuutta, ehkäistä sosiaalista syr-
jäytymistä sekä tarjota afaattisille hen-
kilöille mahdollisuus keskusteluun ja 
kommunikoinnin sekä vuorovaikutus-
taitojen harjoittamiseen turvallisessa 
ryhmässä. Tavoitteena on myös toimia 
siltana opiston muuhun kurssitoimin-
taan. Kommunikaation harjoittaminen 
toteutetaan eri teemakeskustelujen 
avulla. Kommunikointia harjoitellaan 
myös pelien, taiteen ja musiikin avulla. 
Jokainen Juttu-tupa –kerta noudattaa 
samaa kaavaa: ajankohtaisryhmä, 
kahvituokio, teemaryhmä ja kommu-
nikaatioryhmä. 

 ` TEATTERI 

 ` UUSI! AIKUISETKIN LEIKKII  
syksy 360113a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 49,00 €

203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ti 19.00-20.30 
Teatteritaiteen maisteri ja draamape-
dagogi Maria Fomin  
Kurssilla tutustutaan improvisaation ja 
muihin ilmaisutaidon harjoitteisiin, joi-
den avulla voidaan eläytyä luontevasti 
uudenlaisiin ja yllättäviin tilanteisiin. 
Ryhmä luo olosuhteet, joissa ryhmä-
läisten heittäytyminen improvisaati-
oon on mahdollista. Harjoitteissa on 
lupa elää tätä hetkeä spontaanisti, sillä 
”väärää” improvisaatiota ei ole olemas-
sa. Esiintyminen tapahtuu valmistele-
matta ja ilman ennakkosuunnitelmaa 
turvallisessa ilmapiirissä. 

 ` TEATTERIPRODUKTIOON 
TUTUSTUMINEN 1
syksy 360108a  
11.10.–1.11.2017, 8 t / 33,00 € 
Lappeenrannan kaupunginteatteri, 
Kaivokatu 5   
ke 17.45-19.15 
teatterinjohtaja Timo Sokura 
Tutustutaan Lappeenrannan kaupun-
ginteatterin kanssa Pjotr Tšaikovskin 
Pähkinänsärkijä baletin valmistamis-
prosessiin. Kokoontumiskerrat ke 
11.10., 18.10., 25.10. ja 1.11. 

 ` TEATTERIPRODUKTIOON 
TUTUSTUMINEN 2 
kevät 360108b  
17.1.–14.2.2018, 8 t / 33,00 € 
Lappeenrannan kaupunginteatteri, 
Kaivokatu 5   
ke 17.45-19.15 
teatterinjohtaja Timo Sokura 
Tutustutaan Lappeenrannan kaupun-
ginteatterin kanssa Anton Tsehovin 
Lokki -näytelmän valmistamisproses-
siin. Kokoontumiskerrat ke 17.1., 24.1., 
31.1. ja 14.2. 

 ` ELOKUVA, 
RUNOUS JA  
KIRJOITTAMINEN

 ` ELOKUVAKERHO 
syksy 360110a 
26.9.–28.11.2017, 6 t / 22,00 €
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kevät 360110b  
23.1.–27.3.2018, 6 t / 22,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka,  
Pohjolankatu 27   
ti 19.00-20.30 
elokuvaharrastaja Pertti Närhi 
Elokuvakerhossa valotetaan elokuvan 
tekoa ja elokuvaa taiteen muotona, 
mm. suomalaisten elokuvantekijöiden 
vierailujen kautta. Kurssilla katsotaan 
elokuvateatteri Finnkino Strandin 
tarjonnasta omaehtoisesti 50 prosen-
tin alennushinnalla valitut elokuvat, 
joista keskustellaan jälkikäteen ker-
hossa. Syksyn kokoontumiskerrat ovat 
ti 26.9., 17.10., 28.11.2017 ja kevään 
kokoontumiskerrat ovat ti 23.1., 20.2. 
ja 27.3.2018.

 ` RUNON ÄÄNI
syksy 360112a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 360112b  
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
ke 17.15-18.45 
tuntiopettaja Auli Taina 
Kuinka runo puhuu sinulle, sinussa, 
sinulta? Tutustutaan erilaisiin runoihin 
oman äänen kautta. Ääniharjoituksia 
ja runojen lausumista. 

 ` UUSI! KIRJOITTAMALLA IRTI 
MIELENMYLLERRYKSISTÄ  
syksy 360107a  
21.9.–16.11.2017, 16 t / 26,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
to 19.00-20.30 
KM Riitta Voutilainen 
Kurssilla opitaan käyttämään kirjoit-
tamista apuna mielenmyllerryksien 
purkamiseen, arviointiin ja uusien 
näkökulmien hahmottamiseen. Kar-
sitaan kirjoittamisen esteitä ja siihen 
kohdistuvaa turhaa kriittisyyttä. Kurs-
silla jokainen käy kirjoittamalla läpi 
omaa prosessiaan. Tekstejä ei lueta, 
vaan keskustellaan kirjoittamisesta ja 
sen edistymisestä. Kurssin tavoittee-
na on kirjoittamista apuna käyttäen 
vapautua mielen taakoista, nykyisistä 
ja menneistä ja siten saavuttaa levolli-
suutta ja elämän ymmärrystä.  
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Musiikissa opisto tarjoaa mah-
dollisuuksia laulaa kuorossa tai 
ottaa vaihtoehtoisesti yksin-
laulutunteja, soittaa eri instru-
mentteja ja osallistua erilaisiin 
muskareihin.
Instrumenteista voi valita pia-
non, harmonikan, kitaran tai 
sähköbasson, ukulelen, kante-
leen tai nokkahuilun. Halutessa 
voi opetella myös säestämään. 
Pianotunneilla opetellaan aluksi 
pianonsoiton perustaidot. Edis-
tyneemmät opiskelijat harjoit-
tavat jo omaa ohjelmistoa.
Nuotinlukutaito ja aikaisempi 
soittokokemus eivät ole välttä-
mättömiä musiikkiopetukseen 
osallistumiselle. Joillakin kurs-
seilla on pohjavaatimuksia, ja 
niistä kerrotaan tämän opinto-
ohjelman kurssikuvauksissa.

Musiikin vastuuhenkilö on Sir-
pa Tereska, p. 044 566 3364.

 ` FAUNIN ILTA, MUSIIKIN 
KUUNTELUN KURSSI  
syksy 360111a  
22.9.–22.11.2017, 6 t / 35,00 € 
Lappeenrannan kaupungintalo,  
Villimiehenkatu 1   
ke ja pe 17.00-18.30 
intendentti, FM, huilisti Milko Vesalai-
nen  
Luentokurssilla käydään lävitse 
musiikinhistorian perusteoksia ja ky-
seisten konserttien ohjelmistoa sekä 
säveltäjiä. Kurssilla opitaan musiikin 
kuuntelun perustaitoja ja eri musii-
kin tyylilajeja. Kurssilla läpikäydään 
kaupunginorkesterin konserttien 
sävellyksiä ja esiintyjiä. Kurssiin liittyy 
Lappeenrannan kaupunginorkesterin 
konserteissa käynnit (10 euron lippu 
/ konsertti), ja niistä keskustelu yh-
dessä kurssilla. Kokoontumiskerrat pe 
22.9. (Lpr:n kaupungintalon Willimies 

kabinetti 02 krs + omakust. konsertti 
klo 19.00 alk. Lappeen Marian kko), 
ke 1.11. ja ke 22.11. (molemmat Lpr:n 
kaupungintalon Kristiina-kabinetti 
1.krs + omakust. konsertti klo 19.00 
alk. Lpr-sali). 

 ` KUOROT 

 ` LAULUN LYÖMÄT 
syksy 250101a  
11.9.–27.11.2017, 29 t / 47,00 € 
kevät 250101b  
15.1.–16.4.2018, 32 t / 51,00 € 
Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23 
ma 18.30-20.30 
musiikinopettaja, musiikki- 
pedagogi, FM Heidi Harju 
Matalan kynnyksen kuorotoimintaa 
kaikille laulamisesta ja äänenmuodos-
tuksesta kiinnostuneille. Oppitunneilla 
tehdään äänenkäyttöharjoituksia sekä 
lauletaan moniäänisesti monipuolista 

 ` MUSIIKKI – kansainvälinen elämysten kieli

Kuva: Arttu Muukkonen
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laulustoa. Aiempaa kuorokokemusta 
ei tarvita. Kurssi on jatkoa edellisvuo-
den toiminnalle, mutta uudet laulajat 
ovat todella tervetulleita mukaan. 

 ` LAPPEENRANNAN  
KARJALAKUORO 
syksy 250102a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 € 
kevät 250102b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 38,00 € 
Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23   
ti 17.00-18.30 
musiikinopettaja FM Laura  
Tykkyläinen  
Kuoro laulaa monipuolista ohjelmis-
toa, jossa myös karjalaista laulupe-
rinnettä ja hengellisiä lauluja. Uudet 
laulajat tervetulleita. 

 ` YKSINLAULU 

 ` YKSINLAULU 
syksy 250202a  
13.9.–30.11. 2017, 11 x 30 min / 125,00 € 
kevät 250202b  
17.1.–12.4.2018, 12 x 30 min / 137,00 € 
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27 
ke 14.20-17.00, to 10.30-13.00 
musiikinopettaja (AMK) Varvara Pajari  
Yksinlaulukurssi on tarkoitettu sekä 
aloittelijoille että pitempään opiskel-
leille. Kurssilla harjoitellaan laulutek-
niikkaa ja hengitystä klassisen laulami-
sen pohjalta. Laulamme kaikenlaista 
musiikkia, myös kevyttä. Kappaleet 
valitaan opiskelijoiden toiveiden 
mukaisesti. Oppitunnin pituus on 30 
min. Entiset opiskelijat ilmoittautuvat 
suoraan opettajalle 21.8. alkaen puh. 
040 504 9856. Uudet opiskelijat voivat 
kysyä vapaita paikkoja opettajalta 
1.9. lähtien. Lauluajat sovitaan 7.9. klo 
17.00 opistotalolla, Pohjolankatu 27. 
Vapaita paikkoja kevään kurssille voi 
tiedustella opettajalta 4.12. lähtien. 
Huom! Tunnit keskiviikkoisin pääkirjas-
ton alakerrassa Tarinasalissa, torstaisin 
opistotalolla. 

 ` LAULUTAIDOTTOMIEN  
LAULUKURSSI, taso 1 
syksy 250203a  
17.9.–3.12.2017, 10 t / 27,00 € 
kevät 250203b  
21.1.–15.4.2018, 10 t / 27,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
su 11.00-12.30 
LuK Teija Immonen  
Laulukurssi itseään laulutaidottomana 
pitäville. Kehitetään sävelpuhtautta ja 
laulutekniikkaa. Opetuspäivät syksyllä 
su 17.9., 1.10., 15.10., 12.11. ja 3.12. ja 
keväällä su 21.1., 11.2., 11.3., 25.3. ja 
15.4. Opetusmateriaalina Kultainen 
laulukirja. Opiskelijat hankkivat kirjan 
itse, kustantaja F-Kustannus, ISBN 
9789524611015. 

 ` LAULUTAIDOTTOMIEN  
LAULUKURSSI, taso 2 
syksy 250204a  
17.9.–3.12.2017, 10 t / 27,00 € 
kevät 250204b  
21.1.–15.4.2018, 10 t / 27,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
su 12.45-14.15 
LuK Teija Immonen  
Sävelpuhtaan alueen laajentamista 
opettajan laatimaan vaativuusluokit-
telun mukaisesti helpoista lauluista 
vaativampiin edeten ja äänenkäyttöä 
kehittäen. Opetuspäivät syksyllä su 
17.9., 1.10., 15.10., 12.11. ja 3.12. ja 
keväällä su 21.1., 11.2., 11.3., 25.3. ja 
15.4. Opetusmateriaalina Kultainen 
laulukirja. Opiskelijat hankkivat kirjan 
itse, kustantaja F-Kustannus, ISBN 
9789524611015. 

 ` LAULUKOULU, taso 3 
syksy 250205a  
17.9.–3.12.2017, 10 t / 27,00 € 
kevät 250205b  
21.1.–15.4.2018, 10 t / 27,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
su 17.45 - 19.15 
LuK Teija Immonen  
Jatketaan Laulutaidottomien laulu-
kurssin, taso 2 osaamista. Opetus-
päivät syksyllä su 17.9., 1.10., 15.10., 
12.11. ja 3.12. ja keväällä su 21.1., 11.2., 
11.3., 25.3. ja 15.4. Opetusmateriaalina 
Kultainen laulukirja, opiskelijat hankki-
vat kirjan itse, kustantaja F-Kustannus, 
ISBN 9789524611015. 

 ` TARTUN MIKKIIN  
250206a  
17.9.–3.12.2017, 20 t / 41,00 e 
250206b  
20.1.–14.4.2018, 30 t / 61,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
syksy: su 14.30 - 17.30 
kevät: la 12.00 - 16.45 
LuK Teija Immonen  
Opi uusia lauluja, laulutekniikkaa, 
mikrofonin käyttöä ja esiintymistaitoa. 
Äänentoistolaitteet käytettävissä, 
säestyssoittimena kosketinsoittimet. 
Jokaisella opiskelijalla on kiinteä 30 
minuutin opetusaika/opetuskerta, 
kaikki opiskelijat voivat seurata toisten 
saamaa opetusta. Opetuspäivät syksyl-
lä su 17.9., 1.10., 15.10., 12.11. ja 3.12. 
ja keväällä la 20.1., 10.2., 10.3., 24.3. ja 
14.4. 

 ` TARTUN MIKKIIN -passiivi-
opiskelija 
syksy 250207a  
17.9.–3.12.2017, 20 t / 20,00 € 
kevät 250207b  
20.1.–14.4.2018, 30 t / 30,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
syksy: su 16.15 - 19.15 
kevät: la 12.00 - 16.45 
LuK Teija Immonen  
Tartun mikkiin -kurssin passiiviopis-
kelijat seuraa kurssin opetusta ja 
osallistuu yhteisiin harjoituksiin. Passii-
viopiskelija saa oman lauluvuoron, jos 
joku aktiiviopiskelija on poissa. Ope-
tuspäivät syksyllä su 17.9., 1.10., 15.10., 
12.11. ja 3.12. ja keväällä la 20.1., 10.2., 
10.3., 24.3. ja 14.4. 

 ` YKSINLAULUN  
ITSEOPISKELUMATE-
RIAALI VERKOSSA

Laulut on valittu Kultaisesta laulu-
kirjasta, jonka opiskelijat hankkivat 
itse, kustantaja F-Kustannus, ISBN 
9789524611015. Ilmoittauduttuasi 
ja maksettuasi kurssimaksun ota 
yhteys opistoon (sanna.makela(at)
ekko.fi), jotta saat käyttäjätunnukset 
kurssille. Käyttäjätunnuksia voi pyytää 
1.9.2017–31.5.2018 välisenä aikana. 
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Muistathan ilmoittautua myös kevään kursseille!

Kurssimateriaali on käytettävissäsi 4 
kuukauden ajan. Kurssisisällöistä lisä-
tietoa opettaja Teija Immoselta, teija.
immonen(at)ekko.fi 

 ` LAULUTAIDOTTOMIEN  
LAULUKURSSI, TASO 1 (itse-
opiskelumateriaali verkossa) 
syksy ja kevät 250208 
Verkkokurssi, 46,00 € 
Materiaalipaketti, johon kuuluu lau-
lutaidottomien laulukurssin taso 1:n 
harjoitustaustoja noin 40 laulusta 
kolmessa eri sävellajissa sekä äänen-
avausmateriaalia. 

 ` LAULUTAIDOTTOMIEN  
LAULUKURSSI, TASO 2 (itse-
opiskelumateriaali verkossa) 
syksy ja kevät 250209  
Verkkokurssi, 46,00 €    
Materiaalipaketti, johon kuuluu lau-
lutaidottomien laulukurssin taso 2:n 
harjoitustaustoja noin 40 laulusta 
kolmessa eri sävellajissa sekä äänen-
avausmateriaalia.

 ` SOITTO,  
RYHMÄOPETUS 

 ` RYTMI-NORPAT KEHITYS-
VAMMAISTEN ORKESTERI (OS) 
syksy ja kevät 250301
11.9.–27.11.2017, 15.1.–16.4.2018,  
46 t / 65,00 €  
Lappeenrannan SRK-keskus, iso  
musiikkiluokka, Koulukatu 10 
ma 16.30-18.00 
tuntiopettaja Kari Niiranen  
Rytmi-Norpat on kehitysvammaisille 
tarkoitettu orkesteri. Opetus käsittää: 
rytmiikan harjoitusta, yhtyesoittoa, 
laulusolistien harjoittamista työsken-
telyyn orkesterin kanssa sekä uusien 
kehitysvammaisille suunnattujen 
sävellysten opettelua ja mielikuvitusta 
kehittäviä musiikkiharjoituksia. Kurssil-
le voi ilmoittautua myös ensimmäisel-
lä kokoontumiskerralla paikan päällä. 

 ` ETELÄ-KARJALAN  
ORKESTERI 
syksy 250303a 
10.9.–3.12.2017, 69 t / 106,00 € 
105 Käsityöluokka,  
Pohjolankatu 27 
su 16.30-19.00 
kapellimestari Boguslaw Kobierski  
Orkesteri koostuu lähinnä jousisoitta-
jista ja harjoittelee musiikkiesityksiä 
(klassinen musiikki ) sekä säestää 
myös laulajia. Orkesteri harjoittelee 
koko vuoden mutta vain syyskauden 
kansalaisopiston ryhmänä. Tiedustelut 
ja uusien soittajien ilmoittautuminen 
Hanna Järvelä, 050 539 4674. 

 ` 5-KIELISEN KANTELEEN 
SOITTO 
syksy 250304a  
11.9.–27.11.2017, 11 t / 18,00 € 
kevät 250304b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 20,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma 19.00-19.45 
musiikinopettaja FM Laura  
Tykkyläinen 
Kurssilla opetellaan säestämään las-
tenlauluja ja kansanlauluja 5-kielisellä 
kanteleella. Lisäksi opetellaan virittä-
mään kantele. Aiempaa kokemusta 
soittamisesta ei tarvita. Kurssi sopii 
hyvin esim. päivähoidossa työskente-
leville ja muille lastenlaulujen säestä-
misestä kiinnostuneille. Oma kannel ja 
mahdollinen viritysavain mukaan! 

 ` NUOTIOKITARAA  
KESÄILLAN ILOKSI   
kevät 250305b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 20,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
ma 17.15-18.00 
MuM Katariina Holm   
Tyyni kesäilta, auringonlasku, sininen 
Saimaa, ikivihreitä kitaran säestyksellä. 
Mikä sen parempaa? Tule oppimaan 
kitaransäestyksen alkeita ja ilahduta 
itseäsi ja muita reippailla ralleilla, iha-
nalla bosso novalla tai kauniilla balla-
deilla. Opetus ryhmässä, oma soitin 
mukaan. 

 ` NUOTIOKITARAA KESÄ-
ILLAN ILOKSI, jatkokurssi 
kevät 250306b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 20,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ma 18.00-18.45 
MuM Katariina Holm  
Jatkokurssi Nuotiokitaraa kesäillan 
iloksi 1 -kurssille tai muille jo hieman 
kitaransoittoa opiskelleille. Opetus 
ryhmässä, oma soitin mukaan. 

 ` NOKKAHUILUN SOITTO 
syksy 250307a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 18,00 € 
kevät 250307b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 20,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
ma 19.45-20.30 
musiikinopettaja FM Laura Tykkyläi-
nen  
Kurssilla opetellaan soittamaan nok-
kahuilua ja nuotinlukua. Aiempaa 
soittokokemusta ei tarvita. Huilu voi 
olla tavallisin sopraanonokkahuilu tai 
altto-, tenori-, tai bassonokkahuilu. Ta-
voitteena on saada ryhmään erikokoi-
sia huiluja ja soittaa keväällä yhtyeenä. 
Opetus ryhmässä, oma soitin mukaan. 
Nokkahuilutyypeistä ja huilun ostami-
sesta voi neuvotella 28.8. jälkeen opet-
tajan kanssa, puh. 050 377 6918 . 

 ` SOITTO,  
YKSILÖOPETUS 

Yksilöopetuksen hinnat:  
Opetuskerran kesto 15 min:  
63 € (syksy 11 vkoa),  
69 € (kevät 12 vkoa) 
Opetuskerran kesto 30 min:  
125 € (syksy 11 vkoa),  
137 € (kevät 12 vkoa) 
Opetuskerran kesto 45 min:  
187 € (syksy 11 vkoa),  
205 € (kevät 12 vkoa)  
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Kurssimaksu suoritettava 
ennen ensimmäistä opetus-
kertaa opiston toimistoon. 
Oppitunteja ei korvata opis-
kelijan poissaolojen takia. 
Mikäli oppitunti peruuntuu 
opettajan sairauden vuoksi, 
tunnit korvataan lukukauden 
ulkopuolella. 

 ` PIANONSOITTO A 
syksy 250401a  
11.9.–28.11.2017 
kevät 250401b  
15.1.–16.4.2018 
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27    
ma 13.30-20.00, ti 14.00-17.30 
musiikkipedagogi Nadja Härkönen  
Opetus on tarkoitettu sekä edistyneille 
että vasta aloittaville pianonsoiton 
opiskelijoille. Myös vapaan säestyk-
sen opiskelu on mahdollista. Entiset 
opiskelijat ilmoittautuvat 25.–30.8. 
suoraan opettajalle puh. 050 533 2606. 
Uudet opiskelijat voivat kysyä paikkoja 
1.9. lähtien. 

 ` PIANONSOITTO B, syksy  
syksy 250402a  
13.9.–30.11.2017 
kevät 250402b  
17.1.–19.4.2018
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27 
ke 13.00-19.00, to 13.30-19.30 
soitonopettaja, FM, TM Marjo Laine  
Pianonsoiton perusvalmiudet, edis-
tyneillä oman ohjelmiston harjoitta-
minen. Kiinnostuksen mukaan vapaa 
säestys. Aloittelijoiden oppimateriaalit 
opettajalta. Tiedotukset kurssisivulla: 
http://www.peda.net/ek2/musiikki/
marjon-pianistit. Tukimateriaalit 
(äänitteet) sähköpostin välityksellä: 
marjonpianistit(at)gmail.com.  
Ilmoittautumiset suoraan opettajalle 
puh. 050 344 6448. Entiset opiskeli-
jat 28.8.–31.8. Uudet opiskelijat 1.9. 
alkaen. Opiskelija tarvitsee ennen 
kaikkea mahdollisuuden säännölliseen 
harjoitteluun (=instrumentti mieluiten 
kotona). Nuottimateriaaleista sovitaan 
opettajan kanssa. Ei opetusta kiiras-
torstaina.

 ` PIANONSOITTO C 
syksy 250403a  
11.9.–30.11.2017   
kevät 250403b  
15.1.–13.4.2018
Olkikatu 6, Karhuvuori 
pianonsoiton opettaja Tuula Hirvenoja  
Tavoitteena pianonsoiton perustaidot, 
harjoituksia eri pianokouluista, vapaa 
säestys. Opetus Karhuvuoressa. Ilmoit-
tautuminen: entiset opiskelijat suo-
raan opettajalle 21.8. alkaen puh. 0400 
238 386. Uudet opiskelijat voivat kysyä 
vapaita paikkoja syksyn kurssille opet-
tajalta 24.8. lähtien ja kevään kurssille 
4.12. lähtien.

 ` KITARAN- JA BASSON- 
SOITTO 
syksy 250404a  
12.9.–28.11.2017 
kevät 250404b  
16.1.–10.4.2018
Kitaransoitto/Imatrantie 22 
ti 14.00-22.00 
tuntiopettaja Arto Lappalainen   
Kitaran- ja bassonsoiton yksilöope-
tusta kaikentasoisille ja -ikäisille opis-
kelijoille. Mahdollisina opiskeltavina 
soittimina kaikki erilaiset kitarat sekä 
sähköbasso. Entiset opiskelijat ilmoit-
tautuvat 28.8.–1.9. suoraan opettajalle 
puh. 050 511 7192. Uudet opiskelijat 
voivat kysyä vapaita paikkoja syksyn 
kurssille 4.9. lähtien ja kevään kurssille 
4.12. lähtien. 

 ` UKULELENSOITTO 
syksy 250405a  
13.9.–29.11.2017 
kevät 250405b  
17.1.–11.4.2018
Kitaransoitto/Imatrantie 22 
ke 16.00-21.00 
tuntiopettaja Arto Lappalainen 
Ukulelensoiton opetusta kaikentasoi-
sille ja -ikäisille opiskelijoille. Entiset 
opiskelijat ilmoittautuvat 28.8.–1.9. 
suoraan opettajalle puh. 050 511 7192. 
Uudet opiskelijat voivat kysyä vapaita 
paikkoja syksyn kurssille 4.9. lähtien ja 
kevään kurssille 4.12. lähtien. 

 ` HARMONIKANSOITTO 
syksy 250406a  
11.9.–27.11.2017 
kevät 250406b  
15.1.–16.4.2018
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27 
ma 9.00-12.30 
harmonikansoiton opettaja  
Virve Jääskeläinen  
Harmonikansoiton yksilöopetusta 
kaikille harmonikansoitosta kiinnostu-
neille. Opetuksessa otetaan huomioon 
soittajan oma taso, toiveet ja haasteet. 
Soittotunnin aika sovitaan opettajan 
kanssa erikseen. Ilmoittautuminen 
28.8. alkaen, puh. 040 5218971. Vapai-
ta paikkoja kevään kurssille voi kysyä 
opettajalta 4.12. lähtien. 

 ` MUSKARIT 

Tule laulamaan, soittamaan 
ja liikkumaan lapsesi kanssa! 
Toiminta muskarissa on lapsen 
ikätason mukaista, kokonais- 
kehitystä tukevaa ja lapsi-aikui-
nen -suhdetta vahvistavaa. 
Muskarin opettajana on FM 
Laura Tykkyläinen. Muskarit 
pidetään Lappeenrannan Tans-
siopistolla, Suvorovinkuja 3. 
Vauva- ja taaperomuskareihin 
ilmoittaudutaan lapsen nimellä. 
Sisarusmuskareissa hinta on 
perhekohtainen. Varaa ja maksa 
yksi kurssipaikka per perhe van-
hemman nimellä.  

 ` VAUVAMUSKARI 3-7 kk  
syksy 250501a  
13.9.–29.11.2017, 11 t / 32,00 € 
kevät 250501b  
17.1.–11.4.2018, 12 t / 35,00 € 
ke 12.15-13.00

 ` VAUVAMUSKARI 7-12 kk 
syksy 250502a  
12.9.–28.11.2017, 11 t / 32,00 € 
kevät 250502b  
16.1.–10.4.2018, 12 t / 35,00 € 
ti 9.00-9.45
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Muistathan ilmoittautua myös kevään kursseille!

 ` TAAPEROMUSKARI 1-2 v. A 
syksy 250503a  
12.9.–28.11.2017, 11 t / 32,00 € 
kevät 250503b  
16.1.–10.4.2018, 12 t / 35,00 € 
ti 9.45-10.30 

 ` TAAPEROMUSKARI 1-2 v. B 
syksy 250504a  
13.9.–29.11.2017, 11 t / 32,00 € 
kevät 250504b  
17.1.–11.4.2018, 12 t / 35,00 € 
ke 9.00-9.45 

 ` TAAPEROMUSKARI 1-2 v. C 
syksy 250505a  
13.9.–29.11.2017, 11 t / 32,00 € 
kevät 250505b  
17.1.–11.4.2018, 12 t / 35,00 € 
ke 11.30-12.15 

 ` LAPSI-VANHEMPI MUSKARI 
2-3 v. 
syksy 250506a  
12.9.–28.11.2017, 11 t / 32,00 € 
kevät 250506b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 35,00 € 
ti 10.30-11.15 

 ` SISARUSMUSKARI 0-4 v. A 
syksy 250507a  
12.9.–28.11.2017, 11 t / 61,00 € 
kevät 250507b  
16.1.–9.4.2018, 12 t / 66,00 € 
ti 11.30-12.15

 ` SISARUSMUSKARI 0-4 v. B 
syksy 250508a 
13.9.–29.11.2017, 11 t / 61,00 € 
kevät 250508b  
17.1.–10.4.2018, 12 t / 66,00 € 
ke 9.45-10.30

 ` SISARUSMUSKARI 0-4 v. C 
syksy 250509a  
13.9.–29.11.2017, 11 t / 61,00 € 
kevät 250509b  
17.1.–10.4.2018, 12 t / 66,00 € 
ke 10.30-11.15

 ` UUSI! VAUVAMUSKARI  
3-7 kk 
kevät 250510b  
16.1.–10.4.2018, 12 t / 35,00 € 
ti 12.15-13.00 
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Opisto tarjoaa kuvataiteen 
opetusta ikonimaalauksessa, 
öljyväri-, akryyli- ja akvarelli-
maalauksessa sekä eri piirus-
tustekniikoissa. Lisäksi opetusta 
on taidegrafiikassa, lasityö- ja 
mosaiikkitekniikoissa sekä ema-
li- ja posliinimaalauksessa. 
Taideaineiden kursseillamme 
voit kehittää omaa persoonal-
lista ilmaisuasi ja kokea yhdessä 
tekemisen iloa. Kursseilla saat 
tutustua myös taidehistoriaan, 
väri-, sommittelu- ja materiaali-
oppeihin. 

Taideaineiden vastuuopettaja 
on Tuija Näränen,  
p. 050 555 5856.

 ` IKONIMAALAUS 

 ` IKONEITA NEITSYT MARIAN 
ELÄMÄSTÄ jatko (OS)
syksy 260101a  
27.9.–22.11.2017, 32 t / 45,00 €
kevät 260101b  
17.1.–21.3.2018, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ke 13.30-16.45 
FM, ikonimaalari Liisa Tynkkynen  
Syksyllä tutustutaan erilaisiin Neitsyt 
Mariaa esittäviin ikoniaiheisiin sekä 
juhlaikoneihin. Kurssityönä maalataan 
juhla-aiheinen ikoni. Keväällä Neitsyt 
Marian juhliin liittyvät ikoniaiheet: 
arkkitehtuuria sekä luonnon kuvaami-
nen ikonissa. Kurssi on tarkoitettu jo 
aiemmin harrastaneille.

 ` PYHIEN KASVOT 
 IKONISSA (OS)
syksy 260102a  

13.9.–29.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260102b  
17.1.–11.4.2018, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27   
ke 17.15-19.30 
FM, ikonimaalari Liisa Tynkkynen 
Syksyllä kurssilla tutustutaan erilaisiin 
kasvon maalausmenetelmiin ikonissa. 
Harjoitustyönä maalataan ikoni, jossa 
oman valinnan mukainen vaalennus-
menetelmä. Keväällä perehdytään 
ikonimaalaukselle tyypillisiin ihmis-
hahmon kuvausmenetelmiin. Tarvit-
tavat välineet voi hankkia opettajalta. 
Sopii sekä aloittaville että aiemmin 
ikonimaalausta harrastaneille. 

 ` KUVATAIDE 

 ` KUVATAIDEKURSSI (OS)
syksy 260201a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260201b  

 ` TAIDEAINEET  
– luova matka värien ja muotojen maailmaan

Kuva: Arttu Muukkonen
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16.1.–10.4.2018, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27    
ti 9.30-12.00 
TaM Maire Pyykkö  
Kurssin aikana opetellaan eri vesivä-
rimaalaus- ja piirustustekniikoita: ak-
varelli/tempera/guassi, hiili, lyijykynä, 
öljy- ja kuivaliitu, vesiliukoinen kuula-
kynä ja niiden yhdistelmiä. Opetuksen 
aikana opettaja pitää master-class 
työnäytöksiä ja käyttää tietotekniik-
kaa. Kurssi sopii sekä aloittelijoille, 
että kokeneille harrastajille. Говорим 
также по-русски. 

 ` AKVARELLIMAALAUS (OS)
syksy 260202a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260202b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27    
ti 12.15-14.30 
TaM Maire Pyykkö  
Kurssin aikana opetellaan akvarel-
limaalaustekniikkaa tehokkaalla 
algoritmi-menetelmällä. Se on hauska 
ja tehokas tapa oppia akvarellimaala-
uksen perusteita. Opetuksen aikana 
opettaja pitää master-class työnäytök-
siä ja käyttää tietotekniikkaa. Kurssi 
sopii sekä aloittelijoille, että hiukan 
harrastaneille. Говорим также по-
русски. 

 ` AKVARELLIMAALAUS (OS)
syksy 260220a 
14.9.–30.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 260220b  
18.1.–19.4.2018, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
to 14.30-17.00 
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 
Kurssilla opetellaan akvarellimaalauk-
sen eri tekniikoita, sommittelua sekä 
värioppia erilaisten tehtävien muodos-
sa. Kurssilla voidaan opetella kevätlu-
kukaudella myös puupiirrostekniikkaa. 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
kokeneemmille harrastelijoille. Ei tun-
teja kiirastorstaina.

 ` AKRYYLIMAALAUS
syksy 260223a  
22.9.–24.11.2017, 15 t / 22,00 €
kevät 260223b  
19.1.–23.3.2018, 15 t /22,00 €  
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 

pe 16.30-19.00 
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä  
Kurssilla opetellaan akryylimaalauksen 
eri tekniikoita. Maalataan erilaisille 
pohjamateriaaleille: pahville, kankaalle 
ja vaneri- sekä kovalevylle. Kurssi sisäl-
tää myös väri-, sommittelu- ja materi-
aalioppia. Kurssi sopii sekä aloittelijoil-
le että kokeneemmille harrastelijoille. 
Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. 

 ` UUSI! MATERIAALIOPPIA 
MAALAREILLE
syksy 260230a  
11.9.–18.9.2017, 6 t / 19,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ma 18.00-20.15 
Kuvataiteilija (AMK) Soli Perttu   
Tietopaketti öljy- ja akryyliväreillä 
maalaaville tai aloitteleville. Käydään 
läpi taidemaalauksessa tarvittavat 
värit: minimi, jolla voi aloittaa, mitä 
muita värejä kannattaa omistaa sekä 
puhutaan niiden pigmenteistä. Mil-
laisia maalinesteitä, maalausvälineitä 
ja maalauspohjia on ja mistä niitä 
kannattaa hankkia. Maalauspohjien 
valmistaminen itse. Opettajalta voi os-
taa materiaalit kiilapuupohjaan, joka 
pohjustetaan kurssilla. Materiaalimak-
su 5 € maksetaan käteisellä opettajalle 
kurssin alussa. Kurssikerrat ma 11.9. ja 
18.9.2017. 

 ` UUSI! KUVATAIDE PERUS-
KURSSI 1 (OS)
syksy 260231a  
13.9.–29.11.2017, 33 t / 46,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27  
ke 17.30-19.45 
Kuvataiteilija (AMK) Soli Perttu 
Perusteet on jaettu kahteen kurssiin: 
syksyn kurssilla opetellaan kuvallisen 
ilmaisun perusasioita: viiva, muoto, 
valo-varjo, värioppi, sommittelu ja 
perspektiivi. Taiteen välineistä tu-
tustutaan piirtämiseen, akvarelliin ja 
sekatekniikkaan. Tehokas peruspaketti 
uuden harrastamisen aloittamiseen tai 
uudelleenvirittelyyn! 

 ` UUSI! KUVATAIDE PERUS-
KURSSI 2
kevät 260232b  
17.1.–11.4.2018, 36 t / 50,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27    
ke 17.30 - 19.45 

Kuvataiteilija (AMK) Soli Perttu  
Perusteet on jaettu kahteen kurssiin: 
kevään kurssilla tutustutaan öljy- ja ak-
ryyliväreillä maalaamiseen ja samalla 
harjoitellaan syksyllä opittuja asioita. 
Katso ensimmäiselle kerralle tarvitta-
vat välineet kurssin kotisivulta. Teho-
kas peruspaketti uuden harrastuksen 
aloittamiseen tai uudelleenvirittelyyn! 

 ` KUVATAIDE jatkoryhmä A 
(OS)
syksy 260233a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260233b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ti 18.00-20.15 
Kuvataiteilija (AMK) Soli Perttu  
Maalataan öljy- ja akryyliväreillä sekä 
taiteillaan kaikkea hauskaa! Opetuk-
sen periaatteena on kehittää omaa 
persoonallista ilmaisua. Maalauksen 
erikoistekniikat (kuten laseeraus, 
valkokohotus jne.) opitaan tehtävien 
myötä. Lisäksi taidehistoria- ja nykytai-
detietoiskuja sekä kuvien lukutaitoa. 

 ` KUVATAIDE jatkoryhmä B 
(OS)
syksy 260234a  
13.9.–29.11.2017, 44 t / 61,00 €
kevät 260234b  
17.1.–11.4.2018, 48 t / 69,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27   
ke 9.30-12.30 
Kuvataiteilija (AMK) Soli Perttu  
Ks. sisältö kuten kurssissa 260233a. 

 ` UUSI! SARJAKUVAKURSSI  
kevät 260238b  
5.2.–9.4.2018, 24 t / 40,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27  
ma 18.00-20.15 
Kuvataiteilija (AMK) Soli Perttu  
Tiesitkö, että sarjakuvan piirtäminen 
on melkein kuin tekisit elokuvaa? Tule 
oppimaan monipuolisen taiteenlajin 
perusteita ja luomaan uusia sarjakuva-
juttuja! Kurssin alaikäraja 14 vuotta. 

 ` MAALAUSTYÖPAJA 
kevät 260239b  
6.4.–7.4.2018, 8 t / 25,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
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pe 18.00-21.00, la 10.00-13.00 
Kuvataiteilija (AMK) Soli Perttu 
Onko sinulla keskenjäänyt maalaus, 
jonka haluaisit saada loppuun? Vai 
inspiraatio hukassa? Haluaisitko ker-
rankin vain maalata ihan rauhassa? 
Tule maalaustyöpajaan leppoisaan 
tunnelmaan työskentelemään intensii-
visesti kahden päivän ajan. Ei luentoja, 
ei kälätystä, mutta yksilöllistä ohjausta 
kyllä! Opettaja neuvoo jumikohdissa, 
antaa ideoita ja vinkkejä eteenpäin. 
Voit myös ottaa eväät mukaan, niin ei 
tule väsy kesken kaiken. 

 ` TAIDE TIENÄ  
HYVINVOINTIIN 1 
syksy 260250a  
10.9.–19.11.2017, 24 t / 40,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
su 10.00-13.15 
Ryhmätaideterapeutti, luokanopetta-
ja, artesaani Anni Pellikka  
Kurssi on monitaiteellinen kokonai-
suus - matka itsen äärelle. Ryhmässä 
työskennellään taideterapeuttisin 
menetelmin käyttäen kuvaa, liikettä, 
kirjoittamista ja draamaa. Kurssilla 
käsitellään hyvinvointiin liittyviä tee-
moja taiteen keinoin. Kurssille voi tulla 
ilman mitään aiempaa kokemusta 
taidetyöskentelystä. Taidetyöskentelyn 
kautta on mahdollista vahvistaa omaa 
luovuutta ja löytää omia voimavaroja 
ryhmässä. Taidetyöskentelyn lisäksi 
kurssi sisältää rentoutumis- ja läsnä-
oloharjoitteita. Kurssin tarvikemaksu 
on 15 €/osallistuja. Kurssi sopii kaikille, 
jotka haluavat lisätä itsetuntemusta ja 
hyvinvointia luovin menetelmin. Ko-
koontumiskerrat su 10.9., 24.9., 8.10., 
22.10., 5.11. ja 19.11.2017. 

 ` TAIDE TIENÄ  
HYVINVOINTIIN 2 
kevät 260251b  
21.1.–8.4.2018, 24 t / 40,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
su 10.00-13.15 
Ryhmätaideterapeutti, luokanopetta-
ja, artesaani Anni Pellikka 
Ks. sisältö kuten kurssissa 260250a. 
Kokoontumiskerrat su 21.1., 4.2., 18.2., 
11.3., 25.3. ja 8.4.2018.
 

 ` TAIDE TIENÄ  
HYVINVOINTIIN - lyhytkurssi  
kevät 260252b  
14.4.–15.4.2018, 10 t / 28,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
la-su 10.00-14.00 
Ryhmätaideterapeutti, luokanopetta-
ja, artesaani Anni Pellikka  
Lyhytkurssilla pääset tutustumaan mo-
nitaiteelliseen työskentelyyn. Kurssi 
sisältää kuva- ja liikeilmaisua, kirjoitta-
mista sekä keskustelua pienryhmissä. 
Kuvallisuus on toiminnan keskiössä. 
Kurssilla voit ilmaista itseäsi, rentou-
tua ja löytää voimavaroja luovien 
menetelmien avulla. Kurssilla käytetyt 
taidemenetelmät eivät vaadi ennakko-
osaamista. Löydä luovuuden ilo ja voi 
hyvin! 

 ` TAIDEGRAFIIKKAA KOHO-
PAINOLLA (OS)
syksy 260260a  
12.9.–28.11.2017, 44 t / 65,00 € 
kevät 260260b  
16.1.–10.4.2018, 48 t / 71,00 € 
Etelä-Karjalan taiteilijaseura grafiikan-
paja, Kristiinan työtuvat, Katariinantori 4    
ti 16.30-19.30 
Kuvataiteilija (AMK) Emmi Sinkkonen 
Kurssilla tehdään kaivertamalla työs-
tettävää kohopainografiikkaa: mukana 
perinteinen puupiirros sekä uusi ja 
helposti muokattava Linoman-muovi-
laatta. Tavoitteena on kehittää omaa 
ilmaisua rohkeasti kokeillen ja kunkin 
tekniikan ominaisia puolia hyödyntä-
en. Vedostus tapahtuu öljypainoväreil-
lä grafiikan prässin avulla. Suojavaate-
tus on suositeltavaa, muut tarvikkeet 
saat pajalta. Tarvikemaksu 30 €/syksy 
ja 30 €/kevät. Kurssi sopii sekä aloitteli-
joille että aiemmin harrastaneille. 

 ` TAIDEGRAFIIKKAA KOPIO-
PAINOLLA (OS)  
kevät 260262b  
25.1.–15.2.2018, 16 t / 50,00 € 
Etelä-Karjalan taiteilijaseura grafiikan- 
paja, Kristiinan työtuvat, Katariinantori 4  
to 16.30-19.30 
Kuvataiteilija (AMK) Emmi Sinkkonen  
Kurssilla työskennellään uudella 
grafiikan tekniikalla, kopiopainolla. 
Painolaattana on esim. valokuvasta tai 
piirroksesta otettu lasertuloste, jonka 

kuva vedostetaan öljyväreillä veden ja 
arabikumin avulla painoprässiä käyt-
täen. Suojavaatetus on suositeltava, 
muut tarvikkeet saat pajalta. Tarvike-
maksu 20 €. Toimita 3-4 haluamaasi 
kuvaa etukäteen opistolle viikkoa 
ennen kurssin alkua. Kurssi sopii sekä 
aloittelijoille että aiemmin harrasta-
neille. 

 ` TIFFANY-, LYIJY-
LASI-, MOSAIIKKI- JA 
LASINSULATUSTYÖT 

 ` LASITYÖPAJA A (OS)
syksy 260301a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260301b  
15.1.–16.4.2018, 36 t / 50,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27   
ma 15.30-17.45 
Artenomi Anna-Maija Jokinen 
Pajassa valmistetaan tiffany-, lyijykis-
ko- ja sulatusmenetelmillä taso- ja 
kolmiulotteisia käyttö- ja koriste-
esineitä joko valmiin mallin tai omien 
suunnitelmien pohjalta. Voit toteuttaa 
töitä myös eri tekniikoita yhdistellen. 
Hyödynnetään myös tähdelasit ja 
käytetään kierrätyslasia (pullot, purkit, 
ikkunalasi) kokeillen eri tuunausta-
poja. Kurssi sopii sekä aloittajille että 
aiemmin harrastaneille. Oma lasiveitsi 
mukaan. Materiaalit eivät kuulu kurs-
sin hintaan. 

 ` LASITYÖPAJA B (OS)
syksy 260303a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260303b  
15.1.–16.4.2018, 36 t / 50,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
ma 18.00-20.15 
Artenomi Anna-Maija Jokinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 260301a.

 ` LASITYÖPAJA C (OS)
syksy 260305a  
13.9.–29.11.2017, 44 t / 58,00 €
kevät 260305b  
17.1.–11.4.2018, 48 t / 64,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 

36 LAPPEENRANTA



ke 11.00-14.00 
Artenomi Anna-Maija Jokinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 260301a. 

 ` MOSAIIKKI (OS) 
syksy 260307a  
13.9.–29.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 260307b  
17.1.–11.4.2018, 36 t / 50,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
ke 14.15-16.30 
Artenomi Anna-Maija Jokinen  
Kurssilla tehdään mosaiikkitöitä sisä- 
ja ulkokäyttöön soveltuvilla työmene-
telmillä ja opitaan eri materiaalien ja 
kiinnitysmassojen yhteensopivuutta. 
Hyödynnetään myös kierrätysideaa ja 
käytetään vanhoja esineitä joko töiden 
pohjiksi tai rikotaan tesseroiksi. 

 ` MOSAIIKKIA KOTIIN JA PUU-
TARHAAN (OS) 
kevät 260309b  
23.2.–7.4.2018, 48 t / 67,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27   
pe 17.00-20.00, la 10.00-16.15 
Artenomi Anna-Maija Jokinen  
Kierrätä vanhaa ja tuunaa uutta. Kurs-
silla tehdään mosaiikkitöitä sisä- ja 
ulkokäyttöön soveltuvilla työme-
netelmillä ja opitaan käytettävien 
materiaalien (pohjat, kiinnitysaineet, 
tesserat) yhteensopivuutta. Sulatetaan 
myös tesseroita kierrätyslasista. Kurssi 
kokoontuu pe ja la 23.-24.2., 9.-10.3., 
23.-24.3. ja 6.-7.4.2018. 

 ` EMALITAIDE JA 
EMALITYÖT

 ` EMALITAIDE (OS)
syksy 260502a  
14.9.–30.11.2017, 55 t / 73,00 €
kevät 260502b  
18.1.–19.4.2018, 60 t / 80,00 €  
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27  
to 17.00-21.00 
Tuntiopettaja Irja Teräväinen  
Kurssilla opetellaan kuparin emaloin-
nin eri tekniikoita, mallinsuunnittelua 
sekä materiaali- ja värioppia. Teemme 
luonto-, asetelma- ja ihmisaiheisia 
töitä ja koruja. Kurssi sopii aloitteli-
joille ja pidemmälle ehtineille. Värit ja 

kuparin voi ostaa kurssilta. Ei tunteja 
kiirastorstaina.

 ` UUSI! EMALIVIIKONLOPPU 
(OS) 
syksy 260504a  
25.11.–26.11.2017, 16 t / 53,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27  
la-su 10.00-16.00 
Tuntiopettaja Irja Teräväinen  
Kurssilla voimme keskeytyksettä tehdä 
aikaa vieviä suurempia emalimaalauk-
sia tai useampia pieniä töitä. 

 ` KUPARIA, EMALIA JA  
ELÄMYKSIÄ (OS)
syksy 260510a  
12.9.–28.11.2017, 44 t / 61,00 €
kevät 260510b  
16.1.–10.4.2018, 48 t / 67,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt,  
Pohjolankatu 27  
ti 17.00-20.00 
Artesaani Tuula Porvali 
Kurssilla tehdään tauluja, koristeita ja 
koruja emaloiden kuparipohjalle käyt-
täen erilaisia tekniikoita. Kuparin ja 
värit voi ostaa kurssilta. Erilaisia malle-
ja saatavilla. 

 ` JOULUKORTTI TAI JOULU-
TAULU EMALISTA  
syksy 260512a  
11.11.2017, 8 t / 27,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27  
la 10.00-16.00 
Artesaani Tuula Porvali  
Kurssilla tehdään jouluinen pieni taulu 
emaloiden kuparille. Materiaalit saa 
tarvittaessa kurssilta. Hinta 10-20 € 
työn koosta riippuen. 

 ` TUTUSTU EMALIIN  
kevät 260513b  
17.3.2018, 8 t / 27,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27   
la 10.00-16.00 
Artesaani Tuula Porvali  
Kuparipohjalle valmistetaan emalijau-
heista taulu, koriste tai koru. Materi-
aalit saa tarvittaessa kurssilta hintaan 
10-20 €/työ. Erilaisia aiheita ja malleja 
löytyy myös runsaasti. 

 ` UUSI! EMALOINTI- 
VIIKONLOPPU  
kevät 260514b  
5.5.–6.5.2018, 16 t / 53,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27    
la-su 10.00-16.00 
Artesaani Tuula Porvali 
Emalijauheilla lasitetaan kuparilevylle 
joko tauluja, koruja ja koristeita. Mate-
riaalit saa tarvittaessa kurssilta hintaan 
10-20 €/työ. Valmiita mallejakin löytyy. 

 ` POSLIININ- 
MAALAUS 

 ` POSLIININMAALAUS A (OS)
syksy 260601a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260601b  
15.1.–16.4.2018, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27   
ma 12.45-15.00 
Ammatinopettaja, posliininmaalaaja 
Tarja Häsä 
Kurssilla perehdytään posliininmaa-
lauksen perustekniikoihin, sommit-
teluun ja värien käyttöön. Maalataan 
kaikkea kivaa kotiin - seinille taidetta 
ja pöytään persoonallisia astioita! 
Myös lasin maalaus on mahdollista, 
samoin pienet lasinsulatukset yhdis-
tettynä maalaukseen. Tarvikkeita han-
kitaan yhteistilauksena kurssin alettua 
ja materiaalin kustantaa opiskelija itse. 
Tarjolla on kuitenkin paljon kierrätys-
värejä ja tarvikkeita, joten kustannuk-
set aloittelijalle jäävät pieniksi. 

 ` POSLIININMAALAUS B (OS)
syksy 260603a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260603b  
15.1.–16.4.2018, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ma 15.15-17.30 
Ammatinopettaja, posliininmaalaaja 
Tarja Häsä 
Ks. sisältö kuten kurssissa 260601a. 

 ` POSLIININMAALAUS C (OS)
syksy 260605a  
14.9.–30.11.2017, 33 t / 46,00 €
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kevät 260605b  
18.1.–19.4.2018, 36 t / 50,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27    
to 18.00-20.15 
Ammatinopettaja, posliininmaalaaja 
Tarja Häsä  
Kurssilla syvennetään tietoja ja taitoja 
posliininmaalauksessa. 

 ` POSLIININMAALAUS D (OS)
syksy 260607a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260607b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 50,00 € 
Lauritsalatalo, Hallituskatu 20   
ti 18.00-20.15 
Tuntiopettaja Sari Paakkarinen  
Kurssilla perehdytään posliininmaa-
lauksen perustekniikoihin, sommit-
teluun ja värien käyttöön. Maalataan 
kaikkea kivaa kotiin - seinille taidetta 
ja pöytään persoonallisia astioita! Ma-
teriaalin kustantaa opiskelija.
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Muistathan ilmoittautua myös kevään kursseille!

Kädentaitojen kursseillamme 
haluamme jatkaa, ylläpitää ja 
kehittää suomalaista käsityö- ja 
muotoiluperinnettä. Kursseil-
lamme sinulla on mahdollisuus 
tutustua useaan käsityön ja 
muotoilun tekniikkaan sekä nii-
den historiaan ja tähän päivään.

Kädentaitojen vastuuopettaja 
on Tuija Näränen,  
p. 050 555 5856.

TAVARATAIVAAN UUSI ELÄMÄ 
– KIERRÄTÄ JA TUUNAA!
Kierrätystä ja tuunausta voit 
tehdä kaikilla kädentaitojen 
kursseillamme - erityisesti keke-
merkityillä kursseilla. 

Löytyykö kaapeistasi tai varas-
toistasi ylimääräistä tavaraa? 
Käytkö kirppiksillä?
Anna näille tavaroille uusi elä-
mä esim. seuraavilla kädentai-
tojen lyhytkursseillamme:

 ` UUSIOPAPERIA (keke) 
syksy 211004a  
14.10.–18.11.2017, 19 t / 43,00 € 
Monitoimitalo, Pormestarinkatu 10 B, 
askartelutila 2 
la-su 12.00-15.00 
Keraamikko Auli Huttunen  
Kurssilla perehdytään uusiopaperin 
valmistamisen alkeisiin tuottamalla 
esim. arkkeja, kortti- ja maalauspohjia. 
Myös uusio- ja kierrätysrakentelua; 
kansioita, albumeja, koristeita jne. 
Painantaa ja grafiikan prässin käyttöä. 
Intensiivinen luova kurssi - herättää 
mukavasti mielenkiinnon kierrätyk-
seen! 

 ` UUSI! SYKSYISTÄ TUULIKEL-
LOJEN HELINÄÄ JA PIIKKILAN-
KASYDÄMIÄ (keke) 
syksy 211005a  
23.9.–8.10.2017, 24 t / 40,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27    
la-su 9.00-13.30 
Artesaani Minna Honkanen  
Valmistamme kierrätysmateriaaleista 
esim. tuulikelloja, ötökkähotelleja 
ja piikkilankasydämiä. Ota mukaan 
kurssille peltipurkkeja, kakkuvuokia, 
raastinrautoja, aterimia, rautalankaa, 
helmiä + muita somistustarvikkeita ja 
tule suunnittelemaan ja valmistamaan 
oma työsi. Piikkilankatöihin tarvitset 
ohuet hanskat ja suojaessun. Kurssi-
päivät la-su 23.-24.9. ja 7.-8.10.2017.

 ` UUSI! KAUNOKIT KAUNEIM-
MILLAAN (keke) 
syksy 211006a  
18.11.–3.12.2017, 24 t / 40,00 € 

 ` KÄDENTAIDOT JA MUOTOILU – käsityöperinteitä,  
kierrätystä, uuden luomisen ja yhdessä tekemisen iloa

Kuva: Maria Nuutinen
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012 Keramiikka, Pohjolankatu 27    
la-su 9.00-13.30 
Korutaiteilija (YAMK) Maria Nuutinen  
Löytyykö kaapistasi vanhat kaunokit, 
pieneksi jääneitä kenkiä, puuhenka-
reita, nauhoja, helmiä, servettejä tms.? 
Tule tuunaamaan tarpeettomista ta-
varoista kauniita koriste-esineitä sisus-
tuksen katseenvangitsijoiksi tai vaikka-
pa lahjaksi. Siirtomateriaalia voi ostaa 
opettajalta. Jos sinulla on pensseleitä, 
ota niitäkin mukaan. Kurssipäivät la–
su 18.–19.11. ja 2.–3.12.2017. 

 ` KÄDENTAIDOT 
TOIMINTARAJOIT-
TEISILLE 

 ` KÄDENTAIDOT TOIMINTA-
RAJOITTEISILLE (OS) 
syksy ja kevät 210101  
15.9.–1.12.2017, 12.1.–6.4.2018,  
36 t / 50,00 €
Palvelukoti Satakieli, Korpimetsänkatu 3   
pe 16.00-18.15  
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä  
Erilaisten askartelutekniikoiden ohja-
usta sairauden tai muun toimintara-
joitteen vuoksi hitaammin eteneville 
aikuisille. Kurssi kokoontuu ensimmäi-
sen kerran Palvelukoti Satakielessä 
15.9.2017, jolloin opiskelijat voivat 
suunnitella yhdessä opettajan kanssa 
kurssin sisällön ja aikataulun. Kurssi 
kokoontuu joka toinen viikko. 

 ` KORUT 

 ` UUSI! KAUNISTA HOPEA- 
SAVESTA 1 
syksy 210202a  
13.9.–11.10.2017, 20 t / 49,00 € 
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
ke 17.00-20.00 
Artesaani Jonna Aspela  
Tule tekemään upeita koruja hopeasa-
vesta itselle tai lahjaksi. Ensimmäisellä 
kerralla info ja materiaalitilaus. Tarvik-
keet eivät sisälly kurssihintaan. 

 ` UUSI! KAUNISTA HOPEA- 
SAVESTA 2 
kevät 210203b  
17.1.–14.2.2018, 20 t / 49,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27 
ke 17.00-20.00 
Artesaani Jonna Aspela  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210202a.

 ` UUSI! AARTEITA  
ATERIMISTA 1 (keke) 
syksy 210204a  
1.11.–29.11.2017, 20 t / 44,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27   
ke 17.00-20.00 
Artesaani Jonna Aspela  
Kurssilla voit antaa uuden elämän 
lipaston laatikossa lojuville palkinto-
lusikoille. Tehdään yhdessä aterimista 
riipuksia, avaimenperiä, sekä ranne- ja 
korvakoruja tai vaikka tuulikello tai 
naulakko. Ensimmäisellä kerralla info. 
Kurssi sopii aloittelijoille. 

 ` UUSI! AARTEITA  
ATERIMISTA 2 (keke) 
kevät 210205b  
7.3.–4.4.2018, 20 t / 44,00 €  
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27   
ke 17.00-20.00 
Artesaani Jonna Aspela  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210204a.

 ` KORUKIVENHIONTA 1 (OS) 
syksy 210210a  
23.10.–28.10.2017, 32 t / 85,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27   
ma-pe 17.00-21.00, la 9.00-15.00 
Kiviseppä Vesa Suuronen  
Tule korukivikurssille hiomaan mielen-
kiintoisista kivistäsi hienoja korukiviä. 
Korujen valmistuksessa voit käyttää 
hopeapohjia. Lisäksi valutekniikalla on 
mahdollista luoda yksilöllisiä koruja. 
Halutessasi voit myös oppia tekemään 
ketjuja hopealangasta. Ota mukaan 
vedenpitävä esiliina, kumisaappaat ja 
kuulosuojaimet. 

 ` KORUKIVENHIONTA 2 (OS) 
kevät 210211b 
 26.2.–3.3.2018, 32 t / 85,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27   
ma-pe 17.00-21.00, la 9.00-15.00 

Kiviseppä Vesa Suuronen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210210a.

 ` UUSI! INTRODUCTION TO 
MACRAME    
syksy 210250a  
18.11.–25.11.2017 12 t / 34,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27    
la 10.00-14.30 
Koruartesaani Ricardo Costa  
Welcome to the macrame world 
during two Saturdays in November! 
On the first Saturday (18.11.) you learn 
the basic knots and practical applica-
tions for it. Bring scissors, strings, gem-
stones, beads etc. with you. You can 
buy strings from the teacher (beads 
and gemstones in less amounts). Then 
you have one week for practising, 
planning and buying the materials for 
the second Saturday (25.11.), when 
you can make your own macrame. 
Teaching in English - but we speak 
Finnish, too. 

 ` SAVITYÖT JA  
KERAMIIKKA 

 ` PLASTINEN MUOTOILU  
- SAVESTA KERAMIIKKAA  
- kolmiulotteisuuden hahmot-
taminen (OS) 
syksy 210301a  
11.9.–30.11.2017, 45 t / 63,00 € 
kevät 210301b  
15.1.–12.4.2018, 41 t / 57,00 € 
Monitoimitalo, Pormestarinkatu 10 B, 
askartelutila 2    
ma 17.00-20.00 
Keraamikko Auli Huttunen  
Opiskelijat valmistavat savimassasta 
mm. käyttö- ja taide-esineitä omien 
ideoidensa mukaan. Kurssilla harjoi-
tellaan makkara- ja levytekniikkaa, 
dreijaamista sekä esim. kuvanveistoa, 
pintarakenteiden viimeistelyä, keraa-
misten värien käyttöä, lasittamista ja 
polttoprosesseja. Osallistuminen ei 
edellytä aiempaa kokemusta. Edis-
tyneimmät opiskelijat syventävät 
taitojaan ja oppivat keraamista suun-
nittelua. Materiaali- ja valmistuskus-
tannuksista vastaa opiskelija itse. 
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 ` SAVITYÖT A (OS) 
syksy 210320a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210320b  
15.1.–9.4.2018, 33 t / 46,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ma 10.30-12.45 
Sertifioitu hopeasaviopettaja  
Minna Melkko  
Tervetuloa savimaailmaan! Kurssi sopii 
niin aloittelijoille kuin myös aiemmin 
harrastaneille. Valmistetaan käyttö- ja 
koriste-esineitä omien suunnitelmien 
mukaan. Tutustutaan eri käsinraken-
nus-, värjäys- ja lasitustekniikoihin. 
Materiaalit voi lunastaa pajalta, ne 
eivät kuulu kurssihintaan. 

 ` SAVITYÖT B (OS) 
210321a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 € 
210321b  
15.1.–9.4.2018, 33 t / 46,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ma 13.00-15.15 
Sertifioitu hopeasaviopettaja Minna Melkko  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a.

 ` SAVITYÖT C (OS) 
syksy 210322a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210322b  
15.1.–9.4.2018, 33 t / 46,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ma 15.30-17.45 
Sertifioitu hopeasaviopettaja Minna Melkko   
Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a.

 ` SAVITYÖT D (OS) 
syksy 210323a  
11.9.-27.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210323b  
15.1.–9.4.2018, 33 t / 46,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27   
ma 18.00-20.15 
Sertifioitu hopeasaviopettaja Minna Melkko  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a.

 ` SAVITYÖT E (OS) 
syksy 210324a  
13.9.–29.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210324b  
17.1.–11.4.2018, 33 t / 46,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 

ke 17.30-19.45 
Sertifioitu hopeasaviopettaja Minna Melkko   
Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a.

 ` SAVITYÖT F (OS) 
syksy 210325a  
14.9.–30.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210325b  
18.1.–12.4.2018, 33 t / 46,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
to 14.30-16.45 
Sertifioitu hopeasaviopettaja Minna Melkko   
Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a. 
Kiirastorstaina ei ole tunteja.

 ` UUSI! ILLANVIRKKUJEN  
SAVISET TAMMIKUUN  
PERJANTAIT  
kevät 210350b  
12.1.–26.1.2018, 15 t / 42,00 €  
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
pe 18.00-22.00 
Sertifioitu hopeasaviopettaja Minna Melkko   
Tervetuloa virkkuilemaan saven pa-
rissa! Muovaillaan saviesineitä omien 
suunnitelmien mukaan. 

 ` PIHAKORISTEITA JA  
RUUKKUJA  
kevät 210351b  
3.4.–13.4.2018, 20 t / 44,00 €  
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ti, ke, pe 17.00-21.00 
Sertifioitu hopeasaviopettaja Minna Melkko   
Tule tekemään kivat koristeet, ruukut 
ja vaikka vesiaiheet pihaan tai parvek-
keelle. Savimateriaalin voi lunastaa 
pajalta, se ei kuulu kurssihintaan. 
Viimeisellä kerralla voimme tehdä 
kylvöjä kesäkukista ja yrteistä. Ko-
koontuminen ti 3.4., ke 4.4., ti 10.4. ja 
pe 13.4.2018. 

 ` PAJUTYÖT,  
PUNONNAT, HIM-
MELIT JA KRANSSIT

 ` PAJUTYÖ ALKEISKURSSI  
syksy 210404a  
31.10.–28.11.2017, 20 t / 32,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 

ti 17.30-20.30 
KteO, muotoilija (AMK) Tarja Talonpoika  
Aloittelijoille pajutyöinfo (pajun keruu 
ja työvälineet) ti 3.10 klo 18.00-19.30 
opistolla. Kurssilla aloittelijat opet-
televat pajutyön perustekniikoita. 
Valmistetaan mm. kukkakartio, pallo, 
amppeli yms. Alkeet hallitseville muita 
punontoja. Pajua voi ostaa myös kurs-
sin opettajalta. 

 ` PAJUTYÖ JATKOKURSSI (OS) 
kevät 210405b  
9.1.–17.4.2018, 48 t / 74,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
ti 17.30-20.30 
KteO, muotoilija (AMK) Tarja Talonpoika  
Opetellaan punomaan mm. koreja, 
koristeita, eläinhahmoja ja lisää erilai-
sia punontoja ja niksejä. Valmistetaan 
töitä opiskelijoiden omien suunnitel-
mien pohjalta kotiin ja puutarhaan. 
Materiaalia voi ostaa opettajalta. 

 ` KAHVIPUSSEISTA PUNO-
MALLA TUOTTEITA   
syksy 210410a  
6.10.–15.10.2017, 20 t / 44,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
pe 17.30-20.30, la–su 9.00-15.00 
KteO, muotoilija (AMK) Tarja Talonpoika  
Valmistamme kahvipusseista ruutu- ja 
hakapunonnalla pieniä tuotteita kuten 
tarjoiluvati, säilytyskori, ostoskassi 
tai rasia. Mukaan kurssille tarvitset 
kahvipusseja (50–400 kpl pestyjä, vain 
molemmat päät avattu), viivoittimen 
ja sakset. Opettajalla on myös kahvi-
pusseja. Kurssin kokoontumiskerrat pe 
6.10., la 14.10. ja su 15.10.2017. 

 ` PERINTEINEN OLKIHIMMELI 
JOULUKSI  
syksy 210420a  
11.11.–12.11.2017, 16 t / 36,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
la ja su 10.00–16.00 
KteO, muotoilija (AMK) Tarja Talonpoika  
Valmistamme viikonlopun aikana pe-
rinteisesti oljesta himmelin. Tarvitset 
helmenpujotusneulan (ohut, pitkä), 
viivaimen, sakset ja ohutta puuvilla-
lankaa. Olkien kostuttamiseen muo-
viastia ja muutamia rasioita pätkittyjä 
olkia varten. Olkea ja lankaa voit ostaa 
opettajalta. 
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 ` UUSI! JOULUISET KRANSSIT  
syksy 210430a  
4.12.–5.12.2017, 10 t / 28,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27   
ma ja ti 17.00-21.00 
Puutarhuri Minna Melkko  
Tehdään yhdessä ihanat kranssit jou-
luksi. Ota mukaasi oksasakset, puola-
lankaa, koristeita, havuja, risuja, pajua, 
sammalta yms. Muista kysyä maan-
omistajan lupa kasvien keruuseen. 

 ` PUUTYÖT,  
KORISTEVEISTO JA 
PUUKKOKURSSIT 

 ` PUUTYÖT JA KORISTE- 
VEISTO A (OS) 
syksy 210501a  
13.9.–29.11.2017, 33 t / 47,00 €
kevät 210501b  
17.1.–11.4.2018, 36 t / 51,00 € 
Kesämäen koulun teknisen työn  
luokka, Lavolankatu 16   
ke 16.00-18.15 
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen 
Kurssilla perehdytään tekemisen 
kautta puutyötekniikoihin sekä eri-
laisiin puulajeihin. Kurssilla annetaan 
ohjausta suunnittelussa, työkoneiden 
ja työkalujen käytössä. Valmistetaan 
puutöitä omien mieltymyksen ja tar-
peiden mukaan. Kurssilla voi myös 
tehdä koristeveistotöitä, opetella talt-
tojen teräystä sekä veistotekniikkaa. 
Materiaalit hankittava itse. Kurssin 
alaikäraja 16 vuotta. 

 ` PUUTYÖT JA KORISTE- 
VEISTO B (OS) 
syksy 210503a  
13.9.–29.11.2017, 33 t / 47,00 €
kevät 210503b  
17.1.–11.4.2018, 36 t / 51,00 € 
Kesämäen koulun teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16  
ke 18.15-20.30 
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210501a.

 ` PUUKONRAKENNUS- 
ILTAMAT A (OS) 
syksy 210520a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 47,00 €
kevät 210520b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 51,00 € 
Kesämäen koulun teknisen työn  
luokka, Lavolankatu 16 
ti 16.00-18.15 
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen  
Kurssi on pääasiassa tarkoitettu aiem-
min jonkin puukkokurssin käyneille 
- mukaan mahtuu myös ensikerta-
laisia. Rakennetaan puukkoja omien 
mieltymysten mukaan toinen toiselta 
oppien. Jokainen hankkii tarvikkeet 
itse. Lisäksi tulee kaasumaksu 5-10 €, 
riippuen opiskelijamäärästä, joka mak-
setaan kurssin vetäjälle. Kurssin alaikä-
raja 16 vuotta. 

 ` PUUKONRAKENNUS- 
ILTAMAT B (OS) 
syksy 210523a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 47,00 €
kevät 210523b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 51,00 € 
Kesämäen koulun teknisen työn  
luokka, Lavolankatu 16 
ti 18.15-20.30 
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 210520a.

 ` PUUTYÖT, Peltola (OS) 
syksy 210530a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 47,00 €
kevät 210530b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 51,00 € 
Peltolan koulu, teknisen työn luokka, 
Lappeenkatu 2 
ti 17.30-20.00 
Työnopettaja Tapani Leppänen  
Perehdytään perinteisiin käsityökalui-
hin ja työskentelyyn niillä. Tutustutaan 
erilaisiin puutyön tekniikoihin ja puu-
laatuihin. Opiskellaan työn suunnit-
telua sekä sähköisten käsityökalujen 
ja puuntyöstökoneiden oikeaa ja 
turvallista käyttöä. Valmistetaan kodin, 
puutarhan ja kesämökin koriste- ja 
tarve-esineitä. 

 ` TEKSTIILITYÖT, 
KEHRÄYS JA  
NYPLÄYS

 ` KÄSITYÖPAJA  
Haapajärvi (OS)  
syksy 210600a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 210600b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 50,00 € 
Haapajärven ent. koulu,  
Vainikkalantie 765 
ti 17.30-20.00 
KTeO, muotoilija (AMK) Merja Pylväläinen  
Kurssilla toteutetaan opiskelijoiden 
omia käsityöllisiä ideoita ja kurssin 
sisällön suunnittelevat opiskelijat itse. 
Mahdollisuus opetella koneneulontaa, 
käsinneulontaa, kirjontaa, virkkausta, 
ompelua, punontaa, ym. erityisteknii-
koita mielenkiinnon mukaan. 

 ` KIRJONNAN ILOA (OS) 
syksy 210604a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210604b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 50,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs   
ti 11.00-13.30 
KteO Tuija Näränen 
Tule kokemaan kirjonnan iloa ja tutus-
tumaan ryijyjen ihmeelliseen maail-
maan! Kurssilla opiskelijat toteuttavat 
omia käsityöllisiä ideoitaan käyttäen 
erilaisia kirjontatekniikoita ja ryijyom-
pelua. Opiskelijat hankkivat materiaa-
lit pääsääntöisesti itse. Opettaja tilaa 
ryijymalleja ja -tarvikkeita tarvittaessa. 

 ` VAATTEEN UUSI ELÄMÄ 
(keke) (OS) 
syksy 210622a  
14.9.–30.11.2017, 44 t / 61,00 € 
kevät 210622b  
18.1.–19.4.2018, 48 t / 67,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27    
to 17.30-20.30 
Artenomi Pirjo Miikki  
Anna vaatteillesi uusi elämä muok-
kaamalla ne persoonallisiksi käyttö-
vaatteiksi. Ideoi ja ompele erilaisia 
tekstiilikierrätystuotteita korjaamalla 
vanhaa tai yhdistelemällä uutta mate-
riaalia kestävän kehityksen hengessä. 
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Työn edetessä opetellaan helppoja ja 
selkeitä ompelutekniikoita sekä vaat-
teiden korjausompelua. Voit opetella 
ompelun alkeita ja valmistaa vaatteita 
mittojesi mukaan sekä harjoitella sau-
murin käyttöä. Kurssilla hyödynnetään 
lehtien valmiskaavoja. Kiirastorstaina 
ei ole tunteja. 

 ` TILKKUTYÖT (OS) 
syksy 210700a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 e 
kevät 210700b  
15.1.–16.4.2018, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27    
ma 15.00-17.15 
KTeO, muotoilija (AMK) Merja Pylväläinen 
Ommellaan tilkkutyötekniikoilla sisus-
tustekstiilejä, asusteita ym. Kurssille 
voivat osallistua aiemmin tilkkutöitä 
harrastaneet sekä vasta-alkajat. 

 ` OMPELUKURSSI A (OS) 
syksy 210702a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210702b  
15.1.–16.4.2018, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27    
ma 18.00-20.15 
KteO, muotoilija (AMK) Merja Pylväläinen  
Tule ompelemaan itsellesi yksilöllisiä 
vaatteita. Käytetään valmiita kaavoja 
ja muutetaan niitä sinulle sopiviksi 
kuositellen ja sovittaen. Voit valmistaa 
asuja myös muille kuten lapsille, mie-
hille, lahjaksi jne. 

 ` OMPELUKURSSI B (OS) 
syksy 210704a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210704b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27    
ti 9.00-11.15 
KteO, muotoilija (AMK) Merja Pylväläinen  
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27   
Ks. sisältö kuten kurssissa 210702a.

 ` OMPELUKURSSI C (OS) 
syksy 210706a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210706b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27    
ti 11.45-14.00 
KteO, muotoilija (AMK) Merja  

Pylväläinen  
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210702a.

 ` SAUMURIN HUOLTO- JA  
OMPELUKURSSI  
syksy 210720a  
18.9.–2.10.2017, kevät 9 t / 28,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27   
ma 12.15-14.30 
KteO, muotoilija (AMK) Merja Pylväläinen 
Tuo kurssille oma saumurisi, huolle-
taan ja langoitetaan se ensin. Sitten 
opetellaan erilaisia koneesi ompeleita 
harjoituksin. Opettajalle maksettava 
materiaalimaksu 20 € sisältää kurssilla 
käytettävät harjoitusmateriaalit. 

 ` KONENEULONNAN  
VIIKONLOPPUKURSSI 1 (OS) 
syksy 210725a  
7.10.–12.11.2017, 54 t / 75,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
la-su 9.00-16.00 
KTeO, muotoilija (AMK) Merja Pylväläinen  
Tule neulomaan joko omalla neule-
koneella tai opistolla olevilla Brother-
neulekoneilla itsellesi tai lahjaksi 
erilaisia neuleita. Kurssi kokoontuu 
kolmena viikonloppuna seuraavasti: 
la–su 7.–8.10., 21.–22.10. ja 11.–12. 
11.2017. 

 ` KONENEULONNAN VIIKON-
LOPPUKURSSI 2 (OS) 
kevät 210726b  
27.1.–25.2.2018, 54 t / 75,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
la-su 9.00-16.00 
KTeO, muotoilija (AMK) Merja Pylväläinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210725a. 
Kurssiviikonloput ovat la-su 27.-28.1., 
10.-11.2. ja 24.-25.2.2018. 

 ` ANTIIKKINALLE  
syksy 210730a  
14.10.–15.10.2017, 20 t / 40,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27   
to 18.00-19.30 
la ja su 9.00-16.00 
KteO, muotoilija (AMK) Merja Pylväläinen  
Kurssilla valmistetaan eri kokoisia 
antiikkinalleja perinteisiä työtapoja 
ja materiaaleja noudattaen. Tarvike-
tilauksia varten ennakkotapaaminen 
opistolla torstaina 21.9.2017 klo 18.00-

19.30. Varsinainen kurssiviikonloppu 
on 14.-15.10.2017 klo 9.00-16.00. 

 ` KALANNAHAN PARKITSEMI-
NEN (OS) 
kevät 210740b  
20.1.–18.2.2018, 36 t / 62,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27    
la-su 9.00-16.00 
KTeO, muotoilija (AMK) Merja Pylväläinen  
Kurssilla parkitaan kalannahkoja 
pajun kuorilla, alunalla, mimosalla, 
kananmunalla ym. Kalannahkasta 
tulee kestävää ja se soveltuu erilaisiin 
tuotteisiin. Kurssipäivät 20.-21.1. ja 
17.-18.2.2018.

 ` KALANNAHASTA  
TUOTTEEKSI (OS) 
kevät 210741b  
24.3.–8.4.2018, 36 t / 62,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27  
la-su 9.00-16.00 
KTeO, muotoilija (AMK) Merja Pylväläinen   
Kurssilla valmistetaan parkituskurs-
silla parkituista nahoista tuotteita 
esim. kukkaroita, laukkuja, asusteita 
ym. Kurssipäivät la-su 24.-25.3. ja 7.-
8.4.2018 klo 9.00-16.00. 

 ` VANHA RUKKI TUTUKSI  
- OPI KEHRÄÄMÄÄN 
syksy 210742a  
23.9.–24.9.2017, 16 t / 36,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27   
la-su 10.00-16.00 
KteO, muotoilija (AMK) Tarja Talonpoika  
Kurssilla tutustutaan rukkiin ja sen 
toimintaan. Opetellaan villan karstaus 
ja kehrätään villaa säikeeksi ja kerra-
taan se valmiiksi langaksi. Villan lisäksi 
voidaan tutustua muihin kuituihin. 
Kurssille mukaan tarvitset rukin ja pari 
rukin rullaa. Materiaaleja voit ostaa 
opettajalta. 

 ` NYPLÄYS (OS) 
syksy ja kevät 210743  
17.11.–1.12.2017, 19.1.–6.4.2018,  
45 t / 63,00 € 
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs 
pe 14.00-18.00 
Tuntiopettaja Sisko Turunen  
Kurssilla aloittelijat opettelevat nyp-
läyksen perustekniikoita ja aiemmin 
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opiskelleet syventävät taitojaan. Opis-
kelijat etenevät omien suunnitelmien 
ja taitojen mukaan. Kurssi kokoontuu 
joka toinen viikko. Syksy: pe 17.11 ja 
1.12.2017. Kevät: pe 19.1., 26.1., 9.2., 
23.2., 9.3., 23.3. ja 6.4.2018. 

 ` ENTISÖINTI JA 
VERHOILU 

 ` HUONEKALUJEN ENTISÖIN-
TI JA VERHOILU A (keke) 
syksy 210801a  
14.9.–29.9.2017, 30 t / 43,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27  
to-pe 17.00-21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo 
Kurssilla entisöidään ja verhoillaan 
huonekaluja ja tuoleja perinteisiä 
menetelmiä käyttäen. Kankaat, lakat, 
maalit ja hiomapaperit on hankitta-
va itse. Verhoilutarvikkeita voi ostaa 
opettajalta.

 ` HUONEKALUJEN ENTISÖIN-
TI JA VERHOILU B (keke) 
syksy 210802a  
5.10.–20.10.2017, 30 t / 43,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27    
to-pe 17.00-21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo 
Ks. sisältö kuten kurssissa 210801a.

 ` HUONEKALUJEN ENTISÖIN-
TI JA VERHOILU C (keke) (OS) 
syksy 210803a  
2.11.–24.11.2017, 40 t / 57,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27   
to-pe 17.00-21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210801a.

 ` HUONEKALUJEN ENTISÖIN-
TI JA VERHOILU D (keke) (OS) 
kevät 210804b  
1.2.–23.2.2018, 40 t / 57,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27   
to-pe 17.00-21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210801a.

 ` HUONEKALUJEN ENTISÖIN-
TI JA VERHOILU E (keke) 
kevät 210805b  
8.3.–23.3.2018, 30 t / 43,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27       
to-pe 17.00-21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210801a.

 ` HUONEKALUJEN ENTISÖIN-
TI JA VERHOILU F (keke) 
kevät 210806b  
5.4.–20.4.2018, 30 t / 43,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27    
to-pe 17.00-21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo  
Ks. sisältö kuten kurssissa 210801a.
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telemaan toimisto-ohjelmien 
hyödyntämistä, netissä julkai-
semista tai kolmiulotteista mal-
lintamista. Voit myös perehtyä 
Mac-koneiden maailmaan, 
videoeditoinnin perusteisiin, 
oman demon äänittämiseen tai 
konemusiikin tuottamiseen.

Tietotekniikassa samaan mää-
ränpäähän vie usein useampia 
polkuja, joita käydään kursseilla 
yhdessä läpi. Keskustellaan 
erilaisiin tietotekniikan tarpei-
siin liittyvien maksullisten ja 
ilmaisten ratkaisujen hyödyistä 

tai haitoista. Otetaan kaikessa 
myös tietoturva huomioon!
Tietotekniikan vastuuopettaja 
on Pasi Litmanen ,  
p. 050 555 7271,
pasi.litmanen(at)ekko.fi.

Opiston tietotekniikkaluokassa 
on 15 opiskelijakonetta, joissa 
on käyttöjärjestelmänä Win-
dows 10, mutta opeteltavat 
asiat on mahdollista toteuttaa 
myös vanhemmilla Windows-
versioilla. Voit tuoda kursseille 
oman kannettavan tietokonee-
si.

 ` TIETOTEKNIIKAN YKSILÖ- 
OPETUS 
103 Tietotekniikkaluokka,  
Pohjolankatu 27     
tietotekniikan kouluttaja Pasi  
Litmanen 

pasi.litmanen(at)ekko.fi,  
puh. 050 555 7271 
Yksilöopetuksessa voidaan opetella 
esim. kuvien siirtoa koneelle, kuvan-
käsittelyä, internetin ja sähköpostin 
käyttöä, tekstin muotoilua, kameran 
käyttöä, taulukoiden tekoa, koneen 
päivittämistä, tietoturva-asioita, table-
tin tai kännykän käyttöä jne.  
Kurssimaksu: 1-2 tuntia 31 e/oppitunti, 
3-5 tuntia 26e/oppitunti, esim. 2 t = 62
euroa ja 5 t = 130 euroa.

IT-PAJAT
• tarjolla 10 eri aiheista

IT-pajaa syksyllä sekä
keväällä

• paikkana opistotalon
tietotekniikkaluokka
103, Pohjolankatu 27

 ` TIETOTEKNIIKKA – turvallisesti hyödyksi ja huviksi 

Kuva: Emilia Valkonen
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Opistossa on tietotekniikan 
kursseja vasta-alkajille ja ko-
keneille käyttäjille. Voit tulla 
harjoittelemaan tietokoneen 
käyttöä ihan sen avaamisesta 
alkaen. Jos perusasiat ovat 
sinulla jo hallussa, tule opet-



•	 opettajana tietotek-
niikan kouluttaja Pasi 
Litmanen

•	 yksittäisen IT-pajan kes-
to/hinta: 3 t / 13,00 €

•	 IT-pajaan on mahdollis-
ta ottaa oma laite mu-
kaan ja kysyä sen käyt-
töön liittyvistä asioista.

 ` SYKSYN IT-PAJAT

 ` 420110a TABLETTI &  
ÄLYPUHELIN  
ti 12.9.2017 klo 12.00-14.15 
Oletko hankkimassa tablettia tai äly-
puhelinta? Tule tutustumaan erilaisiin 
tablettitietokoneisiin sekä älypuheli-
miin opistollemme. Meillä voit tutus-
tua ainakin Android-tablettiin, iPad-
tablettiin sekä Android-puhelimeen. 
Pääset omin sormin kokeilemaan 
kosketusnäyttöjen maailmaa. 

 ` 420111a DIGIKAMERA &  
KUVAT KONEELLE  
ti 19.9.2017 klo 12.00-14.15 
Vinkkejä kameran käyttöön ja siihen, 
kuinka valokuvat siirretään kamerasta 
tietokoneelle hyvään järjestykseen. 

 ` 420112a SÄHKÖPOSTI 
ti 26.9.2017 klo 12.00-14.15 
Annetaan neuvoja ja ratkaistaan on-
gelmatilanteita sähköpostin käytössä: 
viestin lähetys ja vastaanotto, liitetie-
dostot ja osoitekirjan käyttö. Varmista 
ennen tuloa, että muistat sähköposti-
osoitteesi ja salasanasi! 

 ` 420113a KUVANKÄSITTELY 
TIETOKONEELLA 
ti 3.10.2017 klo 12.00-14.15 
Otitko hienon kuvan mutta horisontti 
on vinossa? Jäikö sormenpuolikas 
linssin eteen? Tuliko kuvasta liian tum-
ma? Katsotaan yleisimpiä vahinkoja ja 
korjataan ne ilmaisella kuvankäsittely-
ohjelmalla. 

 ` 420114a HYVIS.FI JA  
KANTA.FI -PALVELUT 
ti 10.10.2017 klo 12.00-14.15 
Palveluissa voit tehdä ajanvarauksia, 
seurata sähköisessä muodossa olevia 
terveystietojasi sekä näet esim. sähköi-
set reseptisi. 

 ` 420115a IFOLOR- 
KUVAKIRJA
ti 17.10.2017 klo 12.00-14.15 
Opetellaan kuvakirjan tekemisen pe-
rusteet. Kuvakirjan tekemisen voi aloit-
taa kurssilla ja työstää sitten rauhassa 
loppuun kotona. Voit tuoda kurssille 
omia valokuviasi esim. muistitikulla 
tai käyttää opettajan jakamia kuvia 
harjoitteluun. 

 ` UUSI! 420116a PILVI- 
PALVELUT  
ti 31.10.2017 klo 12.00-14.15 
Mitä ovat pilvipalvelut ja tarvitsenko 
minä sellaisia? Keskustellaan erilaisista 
pilvipalveluista: mm. tiedostovarastot, 
valokuvapankit ja ohjelmat. Punnitaan 
niiden hyötyjä tai haittoja ja opaste-
taan käyttöönotossa. 

 ` 420117a TIETOTURVA 
ti 7.11.2017 klo 12.00-14.15 
Tärkeitä tietoturvapäivityksiä käyttö-
järjestelmään sekä käytettäviin ohjel-
miin. Keskustelua siitä, mitä tietoja voi 
milloinkin internetissä tai sähköpostis-
sa luovuttaa. 

 ` UUSI! 420118a KUVAN- 
KÄSITTELY ÄLYPUHELIMELLA 
JA TABLETILLA  
ti 14.11.2017 klo 12.00-14.15 
Otitko hienon kuvan mutta horisontti 
on vinossa? Jäikö sormenpuolikas 
linssin eteen? Tuliko kuvasta liian tum-
ma? Katsotaan yleisimpiä vahinkoja ja 
korjataan ne laitteen omalla kuvankä-
sittelyohjelmalla. 

 ` UUSI! 420119a SOME ELI  
SOSIAALINEN MEDIA
ti 21.11.2017 klo 12.00-14.15 
Tehdään katsaus käytetyimpiin so-
mekanaviin: Facebook, Instagram, 
Twitter, WhatsApp jne. Opastetaan 
käyttöönotossa, yksityisyysasetuksissa 
ja käytössä. 

 ` KEVÄÄN IT-PAJAT

 ` 420141b TABLETTI &  
ÄLYPUHELIN  
ke 17.1.2018 klo 12.00-14.15 
Ks. sisältö kuten IT-pajassa 420110a.

 ` 420142b DIGIKAMERA &  
KUVAT KONEELLE 
ke 24.1.2018 klo 12.00-14.15 
Ks. sisältö kuten IT-pajassa 420111a. 

 ` 420143b SOME ELI  
SOSIAALINEN MEDIA 
ke 31.1.2018 klo 12.00-14.15 
Ks. sisältö kuten IT-pajassa 420119a. 

 ` 420144b TIETOTURVA  
ke 7.2.2018 klo 12.00-14.15 
Ks. sisältö kuten IT-pajassa 420117a. 

 ` 420145b PILVIPALVELUT 
ke 14.2.2018 klo 12.00-14.15 
Ks. sisältö kuten IT-pajassa 420116a. 

 ` 420146b KUVANKÄSITTELY 
ÄLYPUHELIMELLA JA  
TABLETILLA  
ke 21.2.2018 klo 12.00-14.15 
Ks. sisältö kuten IT-pajassa 420118a. 

 ` UUSI! 420147b LAITTEIDEN  
YLLÄPITO  
ke 7.3.2018 klo 12.00-14.15 
Kuinka pidät tietokoneesi, tablettisi ja 
puhelimesi hyvässä toimintakunnossa 
sekä fyysisesti että ohjelmallisesti? 
Mitä voi tehdä itse tai mitä kannattaa 
jättää alan ammattilaiselle? Esitellään 
ohjelmia, jotka voivat auttaa laitteen 
toimintaa. 

 ` UUSI! 420148b  
WINDOWS 10  
ke 14.3.2018 klo 12.00-14.15 
Tule hakemaan vastauksia Windows 
10 -koneeseen liittyviin kysymyksiisi ja 
poimimaan vinkkejä käytön tehosta-
miseksi! 

 ` UUSI! 420149b ANDROID
ke 21.3.2018 klo 12.00-14.15 
Tule hakemaan vastauksia Android 
-tablettiin tai -puhelimeen liittyviin 

46 LAPPEENRANTA



Muistathan ilmoittautua myös kevään kursseille!

kysymyksiisi ja poimimaan vinkkejä 
käytön tehostamiseksi! 

 ` UUSI! 420150b IPHONE & 
IPAD  
ke 28.3.2018 klo 12.00-14.15 
Tule hakemaan vastauksia iPhone-
puhelimeen ja iPad-tablettiin liittyviin 
kysymyksiisi ja poimimaan vinkkejä 
käytön tehostamiseksi! 

 ` SYKSY 2017

 ` UUSI! MAC-PERUSTEET (OS) 
syksy 420127a
14.9.–30.11.2017, 22 t / 68,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka,  
Pohjolankatu 27   
to 17.15-18.45 
Media-assistentti Onni Lappalainen  
Apple-tietokoneen peruskurssi. 
Opetellaan mm. sähköpostin, inter-
netin ja pilvipalveluiden käyttöä sekä 
käyttöjärjestelmän perustoimintoja. 
Mukaan oma Applen kannettava tai 
pöytäkone. 

 ` UUSI! KOTISTUDIO  
syksy 420128a 
12.9.–10.10.2017, 10 t / 32,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka,  
Pohjolankatu 27   
ti 17.15-18.45 
Media-assistentti Onni Lappalainen  
Oletko haaveillut oman demon ää-
nittämisestä tai konemusiikin tuotta-
misesta? Tällä kurssilla perehdytään 
yleisesti äänittämisen, miksauksen ja 
masteroinnin perusteisiin. Mukaan 
muistiinpanovälineet. On suositelta-
vaa, että omistat tietokoneen kotiläk-
syjä varten. 

 ` UUSI! VIDEOEDITOINNIN 
PERUSTEET 420129a 
17.10.–14.11.2017, 8 t / 30,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27   
ti 17.15-18.45 
Media-assistentti Onni Lappalainen  
Opetellaan videoeditoinnin perusteita 
ilmaisella DaVinci Resolve -ohjelmalla. 
Suosittelemme mukaan omaa tieto-
konetta. 

 ` OMA KONE TUTUKSI,  
SENIOREILLE (OS) 
syksy 420102a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 68,00 €
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27    
to 12.30-14.00 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Tutustutaan tietokoneeseen hyvin 
rauhalliseen tahtiin. Aloitetaan ihan 
perusasioista: koneen avaaminen ja 
sulkeminen sekä näppäimistön ja hii-
ren käyttö. Opetellaan tallentamaan, 
kirjoitetaan ja muotoillaan tekstiä, 
kokeillaan laskunmaksua netissä 
sekä tutustutaan hyvis.fi ja kanta.fi 
palveluihin. Voit tuoda kurssille oman 
kannettavan tietokoneen, mutta myös 
opiston koneita on käytettävissä. 

 ` OMA KONE TUTUKSI, JATKO-
KURSSI 2 SENIOREILLE (OS)  
syksy 420104a 
11.9.–27.11.2017, 22 t / 68,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27  
ma 12.00-13.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Asennetaan hyödyllisiä ilmaisohjelmia 
ja opetellaan turhien ohjelmien pois-
taminen sekä tehdään tärkeitä tieto-
turvapäivityksiä. Tutustutaan nettios-
tamiseen/myymiseen, esim. lippujen 
ostaminen ja tori.fi-palvelu. Voit tuoda 
kurssille myös oman kannettavan 
tietokoneen! 

 ` UUSI! OMAN KONEEN  
KÄYTÖN OPETTELUA  
syksy 420105a 
12.9.–17.10.2017, 12 t / 38,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27 
ti 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Opettele tietokoneen käyttöä omaan 
tahtiisi. Opettaja on paikalla opas-
tamassa koko ajan, mutta valitset 
itse mitä haluat harjoitella. Vaikkapa 
internetin tai sähköpostin käyttöä, 
tekstin- tai kuvankäsittelyä, ohjelmien 
asennusta ja asetuksia jne. Opettaja 
kertoo yhteisesti kaikille joitain yleisiä 
vinkkejä, mutta enemmän on luvassa 
omatoimista opiskelua henkilökoh-
taisella ohjauksella. Voit tuoda oman 
koneen mukaan. 

 ` TABLETTITIETOKONE A 
syksy 420122a 
20.9.–18.10.2017, 10 t / 32,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27   
ke 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Kurssilla tutustutaan tablettitieto-
koneen käyttöön: yleisiin asetuksiin, 
internetiin liittymiseen, ohjelmien 
lataamiseen, tietoturvaan jne. Paino-
piste on Android-järjestelmässä (mm. 
Samsung, Asus, Lenovo), mutta kurssil-
la voit käyttää myös iPad (Apple) sekä 
Windows 8/10 -tabletteja. Opistolla on 
vain pari tablettia, joten tuothan oman 
tablettisi mukana! 

 ` TABLETTITIETOKONE B  
syksy 420123a  
31.10.–28.11.2017, 10 t / 32,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27 
ti 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Ks. sisältö kuten kurssissa 420122a.

 ` TABLETTITIETOKONE,  
JATKOKURSSI syksy 420124a 
1.11.–29.11.2017, 10 t / 32,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27    
ke 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Otetaan kuvia tabletin omalla kame-
ralla, opetellaan sähköpostin käyttöä 
ja lähetetään kuva sähköpostilla. 
Voidaan asentaa tableteille hyödyllisiä 
ohjelmia, esim. Skype ja TV-kanavien 
omat ohjelmat. 

 ` UUSI! TAULUKKOLASKENTA 
syksy 420125a 
11.9.–16.10.2017, 12 t / 38,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27 
ma 17.15-18.45 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Sinulle, jolla on jo kokemusta tietoko-
neen käytöstä ja ehkä Excel-ohjelma-
kin pintapuolisesti tuttu. Tarvitset sitä 
sitten työssäsi tai haluat hyötykäyttää 
kotona. Otetaan peruskäyttö haltuun 
ja tehdään katsaus myös esim. kaavioi-
hin ja valmiisiin funktioihin. Voit käyt-
tää kurssilla joko Excel-ohjelmaa tai 
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ilmaista LibreOffice Calc-ohjelmaa. 



 ` UUSI! GOOGLE  
syksy 420106a  
13.9.–27.9.2017, 6 t / 22,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27 
ke 12.00-13.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Google on paljon muutakin kuin ha-
kukone. Se on myös sähköposti, kalen-
teri, tiedostojen ja kuvien tallennus- ja 
jakopaikka, kielenkääntäjä. Sillä voit 
myös tehdä asiakirjoja ja taulukoita. 
Tehdään katsaus Googlen eri toimin-
toihin ja luodaan sinulle ilmainen 
käyttäjätunnus halutessasi, yhdellä 
tunnuksella pääset kaikkiin toimintoi-
hin käsiksi! 

 ` UUSI! MIKÄ ON WHATSAPP? 
syksy 420109a 
4.10.2017, 2 t / 9,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27 
ke 12.00-13.30 
Media-assistentti Onni Lappalainen  
Opetellaan ilmaisen teksti- ja kuvavies-
tisovellus WhatsAppin alkeita. Mukaan 
oma älypuhelin. 

 ` UUSI! OSTAMINEN JA  
MYYMINEN NETISSÄ  
syksy 420107a  
11.10.–1.11.2017, 6 t / 22,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka,  
Pohjolankatu 27 
ke 12.00-13.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Uskallanko ostaa tuotteita tai palve-
luita internetistä? Yritykseltä vai yksi-
tyishenkilöltä? Miten voin maksaa ja 
mihin tavara tulee? Mitä muuta minun 
pitää nettiostamisesta tietää? Entä jos 
haluan myydä jotain, miten ja missä 
ilmoittelen? Selvitellään vastauksia 
näihin kysymyksiin ja käydään tutus-
tumassa hyvinä pidettyihin kauppa-
paikkoihin. 

 ` UUSI! TEKSTINKÄSITTELY  
syksy 420126a 
30.10.–27.11.2017, 10 t / 32,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27    
ma 17.15-18.45 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Sinulle, jolla on jo kokemusta tieto-

koneen käytöstä ja ehkä Word-ohjel-
makin pintapuolisesti tuttu. Tarvitset 
sitä sitten työssäsi tai haluat hyöty-
käyttää kotona. Otetaan peruskäyttö 
muokkauksineen haltuun, opetellaan 
mm. kuvan ja taulukon lisääminen ja 
asiakirjan viralliset asettelut. Voit käyt-
tää kurssilla joko Word-ohjelmaa tai 
ilmaista LibreOffice Writer-ohjelmaa.

 ` UUSI! YOUTUBE  
syksy 420108a 
8.11.–22.11.2017, 6 t / 22,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27 
ke 12.00-13.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Sinulle, joka haluat tallentamasi videot 
koko maailman - tai vain ystäviesi näh-
täväksi. Tutustutaan YouTube -video-
palveluun siis lataajan näkökulmasta. 
Tallennetaan lyhyt esimerkkivideo, 
ladataan se YouTubeen sekä määritel-
lään kenelle haluat videosi näkyvän. 
Tämä vaatii Google-tunnukset, ne 
voidaan luoda kurssilla. Voit tuoda 
oman tietokoneen tai käyttää opiston 
konetta. 

 ` KEVÄT 2018

 ` UUSI! MAC-JATKOKURSSI 
(OS) 
kevät 420158b 
18.1.–19.4.2018, 24 t / 74,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27    
to 17.15-18.45 
Media-assistentti Onni Lappalainen  
Mennään kuvankäsittely-, videoedi-
tointi- ja tekstinkäsittelyohjelmien 
alkeisiin ja syvemmälle käyttöjärjestel-
män perustoimintoihin. Mukaan oma 
Applen kannettava tai pöytäkone. Ei 
tuntia kiirastorstaina. 

 ` UUSI! OMAN KONEEN  
KÄYTÖN OPETTELUA 
kevät 420137b 
17.1.–21.2.2018, 12 t / 38,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27    
ke 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Ks. sisältö kuten kurssissa 420105a. 

 ` OMA KONE TUTUKSI, JATKO-
KURSSI 1 SENIOREILLE (OS) 
kevät 420132b 
18.1.–5.4.2018, 22 t / 68,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27   
to 12.30-14.00 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Jatketaan internetiin tutustumista ja 
opetellaan mm. sähköpostin käyttö. 
Käydään läpi tietoturva-asioita. Voit 
tuoda kurssille oman kannettavan 
tietokoneen, mutta myös opiston ko-
neita on käytettävissä. 

 ` TABLETTITIETOKONE  
kevät 420151b 
23.1.–20.2.2018, 10 t / 32,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27    
ti 12.00-13.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Ks. sisältö kuten kurssissa 420122a. 

 ` TABLETTITIETOKONE,  
JATKOKURSSI 
kevät 420152b  
6.3.–3.4.2018, 10 t / 32,00 €  
103 Tietotekniikkaluokka,  
Pohjolankatu 27    
ti 12.00-13.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Ks. sisältö kuten kurssissa 420124a.

 ` UUSI! TOIMISTO-OHJELMAT 
KOTIKÄYTÖSSÄ (OS) 
kevät 420136b 
15.1.–26.3.2018, 20 t / 62,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27    
ma 12.00-13.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Maksulliset ohjelmat Word, Excel ja 
PowerPoint tai ilmaiset Writer, Calc ja 
Impress. Tekstinkäsittely, taulukkolas-
kenta ja esitysgrafiikka - mitä ne oikein 
tarkoittavat? Mitä hyötyä niistä on ko-
tona? Tule opettelemaan vaikka ruo-
kaohjekirjaston tekoa, oman budjetin 
laadintaa tai valokuvaesityksen koos-
tamista. Käydään läpi mihin ohjelmat 
soveltuvat, kuinka ne asennetaan ja 
opetellaan perusteet. Voit tuoda oman 
koneen tai käyttää opiston konetta. 
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 ` UUSI! ÄLYPUHELIN  
kevät 420138b 
16.1.–20.2.2018, 12 t / 38,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27    
ti 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Opetellaan älypuhelimen käyttöä. 
Varmistetaan perustoiminnot kuten 
soittaminen, vastaaminen, tekstiviestit 
ja yhteystietoluettelon käyttö. Tarkas-
tellaan puhelimen asetuksia ja ohjel-
mia. Käydään internetissä joko omalla 
datayhteydelläsi tai opiston langatto-
malla verkolla. Oma puhelin mukaan! 

 ` UUSI! 3D-MALLINNUKSEN 
PERUSTEET  
kevät 420156b 
16.1.–13.3.2018, 16 t / 51,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27    
ti 17.15-18.45 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Aloitetaan mallinnuksen peruskäsit-
teistä. Verrataan eri mallinnusohjelmia 
ja niiden käyttökohteita. Edetään 
kaksiulotteisista pinnoista kolmi-
ulotteisiin kappaleisiin. Mallinnetaan 
ilmaisella SketchUp Make -ohjelmalla 
erilaisia kappaleita tai kokonaisuuksia. 
Puhutaan myös 3D-tulostuksessa huo-
mioitavista asioista. Opistolla ei ole 
3D-tulostinta, mutta Lappeenrannan 
pääkirjastossa on mahdollisuus kokeil-
la sitä. 

 ` UUSI! WINDOWS 10  
kevät 420139b 
6.3.–10.4.2018, 12 t / 38,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27   
ti 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Tutustutaan Windows 10 -käyttöjärjes-
telmään tietokoneella. Käydään läpi 
tärkeimmät tietosuoja-asetukset, var-
mistetaan virustorjunta ja palomuuri. 
Tutustutaan niihin vähän piilossakin 
oleviin ominaisuuksiin ja asennetaan 
pari hyödyllistä lisäohjelmaa. Ota oma 
kannettava tietokone mukaan tai 
opettele opiston koneella. 

 ` UUSI! JULKAISEMINEN  
NETISSÄ  
kevät 420140b 
7.3.–11.4.2018, 12 t / 38,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27    
ke 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen   
Haluatko saada tekstiäsi ja kuviasi in-
ternetiin muidenkin nähtäväksi? Tältä 
kurssilta saat eväitä esim. oman har-
rastuksen esittelemiseen blogina tai 
yhdistyksenne toiminnasta tiedotta-
miseen. Keskitytään lähinnä ilmaiseen 
julkaisuun WordPress-alustalla, mutta 
puhutaan myös siitä, mitä lisäominai-
suudet kustantavat. 
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oreihin, naisille ja miehille niin 
päivällä kuin ilta-aikaankin.

Syksyn alussa voit kokeilla eri-
laisia liikuntatunteja starttivii-
koillamme, osallistua ryhmiin 
koko lukuvuodeksi tai lyhyem-
mäksi ajaksi tiiviskursseilla tai 
liikkua kesän korvalla kesäkurs-
seillamme. 

Kuntoliikunnassa voit kohentaa 
kuntoasi erilaisissa jumppa- ja 
peliryhmissä. Kehonhallintaa 
voit kehittää myös pilates-
tunneilla.  Rauhoitu kehon ja 

mielen yhteistyöhön erilaisiin 
joogalajeihin tutustuen ja opi 
uusia taitoja ja tietoja hyvän 
olon lyhytkursseillamme. Tans-
simaan pääset niin suoma-
laisten iskelmien, itämaisten 
sointujen kuin kuumien latino-
rytmienkin tahdittamana.

Liikunnan vastuuopettaja on 
Sinikka Miettinen,  
p. 050 555 1954. 

 ` SYKSYN STARTTI- 
VIIKOT, 21.8.–6.9.2017
Kurssit pidetään opistotalolla, 
Pohjolankatu 27, sali 211.

 ` JOOGAN ELOKUUN 
INTENSIIVIKURSSI  
syksy 730150a  
21.8.–25.8.2017, 10 t / 29,00 € 

ma-pe 17.30-19.00 
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti  
Hyvinvointi koostuu fyysisen kunnon 
lisäksi levollisesta mielestä, rakastavas-
ta sydämestä, myönteisistä ajatuksista 
ja rohkeudesta olla oma itsensä. Vii-
kon aikana etsimme yhteyttä omaan 
hyvinvointiimme joogaharjoituksia 
tehden. Kurssi on tarkoitettu jo aiem-
min joogaa harrastaneille. Oma alusta 
mukaan. 

 ` STARTTIVIIKON TABATA  
syksy 730234a 
28.8.2017, 30 min / 4,00 € 
ma 17.00-17.30 
Liikunnan vastuuopettaja  
Sinikka Miettinen  
Tervetuloa uudet ja entiset opiskelijat! 
30 minuutin tehotreeni kaikille jotka 
haluavat haastaa itsensä! Hiki pintaan, 
hymy huuleen ja liikunnan iloa! 

 ` STARTTIVIIKON BODY  
JOOGA syksy 730151a 
28.8.2017, 60 min / 6,00 € 
ma 17.40-18.40 

 ` LIIKUNTA, TANSSI & HYVÄ OLO  
– kehon ja mielen hyvinvointia

Kuva: Arttu Muukkonen
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Jokainen voi löytää laajasta 
liikunnan ja hyvän olon tar-
jonnastamme itselleen harras-
tuksen koko lukuvuodeksi tai 
lyhyemmäksi ajaksi. Tarjontaa 
on eri-ikäisille taaperoista seni-



ja voimajooga. Tunti huoltaa kehoa ja 
mieltä. Body Jooga parantaa keskit-
tymiskykyä, lihasvoimaa, liikkuvuutta 
ja tasapainoa. Tunti sisältää rentou-
tuksen. Varaathan lämmintä vaatetta 
loppurentoutusta varten. Oma alusta 
mukaan! Taso: keskiraskas/raskas. 

 ` STARTTIVIIKON DANCE  
TONING syksy 730301a 
29.8.2017, 45 min / 5,00 € 
ti 16.30-17.15 
ZIN zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen 
Dance Toning on on koko vartaloa 
kiinteyttävä hauska tanssi- ja kiintey-
tystunti. Tunnilla käytetään käsipai-
noja. Tunti kehittää erityisesti koordi-
naatiokykyä ja lihaskestävyyttä sekä 
kiinteyttää vartaloa monipuolisesti. 
DanceToning-tunnilla pidät hauskaa 
samalla kun teemme tehokkaan, 
monipuolisen ja kokonaisvaltaisen 
treenin niin lihaksille kuin hapenkulje-
tuselimistöllekin! 

 ` STARTTIVIIKON PILOXING®  
syksy 730200a 
29.8.2017, 60 min / 6,00 €
ti 17.30-18.30 
Piloxing ohjaaja Sinikka Miettinen 
Piloxing on pilateksen, nyrkkeilyn ja 
tanssin yhdistelmätunti. Se on inter-
vallitunti, jossa nyrkkeilyosuudet nos-
tattavat sykettä ja lisäävät nopeutta 
sekä pilatesosuudet vahvistavat ryhti-
lihaksia tehokkaasti. Piloxing kehittää 
erityisesti tasapainoa ja kehonhallin-
taa. Liikutaan pääsääntöisesti paljain 
jaloin. Taso: raskas. 

 ` KOKEILUKERTA, LAVIS 
-LAVATANSSIJUMPPA® 
syksy 730308a 
30.8.2017, 45 min / 5,00 € 
ke 17.00-17.45 
Lavisohjaaja Anne-Marie Koponen  
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi haus-
ka, helppo ja hikinen liikuntamuoto, 
joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja 
jumpan välimuotoon. LAVISta tans-
sitaan yksin, joten ei ole vaaraa että 
kukaan talloo varpaille. Tunnilla tans-
sitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten 
humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja 

salsa. Tunnilla jopa opit eri lavatanssi-
askeleiden perusteita kuntoilun ohella. 

 ` KOKEILUKERTA,  
REGGAETON  
syksy 730310a 
30.8.2017, 45 min / 5,00 €
ke 17.55-18.40 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Reggaeton on musiikkityyli, jossa 
sekoittuu jamaikalainen reggae ja 
dancehall sekä Amerikan hip hop. Ryt

-

mikäs reggaetonmusiikki on vallannut 
yökerhojen tanssilattiat niin Latinalai-
sessa Amerikassa kuin Euroopassakin. 
Reggaetonissa käytetään runsaasti 
keskivartaloa sekä tehdään erilaisia 
hartioiden ja lantion liikkeitä. Kurssilla 
tehdään erilaisia askelsarjoja, joissa 
pääpaino on vartalon liikkeissä. Askel-
kuvioista rakennetaan tunnin aikana 
koreografia. Aiempaa kokemusta reg-
gaetonista ei tarvita. 

 ` KOKEILUKERTA, Yoga Flow™ 

 

syksy 730152a 
30.8.2017, 45 min / 5,00 € 
ke 18.50-19.35 
Yoga Flow ohjaaja Anne-Marie  
Koponen  
Yoga Flow on mielen ja kehon yh-
teistyötä korostava ja kehon voimaa 
ja hallintaa lisäävä harjoitus. Asanat 
eli joogan erilaiset asennot haetaan 
hengitystä seuraten ja ne yhdistetään 
erilaisiksi liikejatkumoiksi. Asentojen 
ylläpitäminen vaatii sekä lihastyötä 
että keskittymistä. Syvät ja pinnalliset 
lihakset kehittyvät ja tietoisuus omas-
ta kehosta kasvaa harjoitusten avulla. 
Yoga Flow- nimi tulee tavasta suorittaa 
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet 
virtaavat alkuasennosta toiseen. Tunti 
sopii aloitteleville ja jo joogaa har-
rastaneille kuntoilijoille. Oma alusta 
mukaan! 

 ` KOKEILUKERTA,  
DANCEHALL  
syksy 730307a 
31.8.2017, 45 min / 5,00 € 
to 17.00-17.45 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 
Dancehall on jamaikalainen tanssi- ja 
musiikkityyli, joka on samalla rentoa 
ja voimakkaan fyysistä, mutta karibia-
laisen rentoa. Sen juuret ovat afrikka-
laisessa tanssissa. Dancehall on yksi 

tämän hetken kuumimpia tanssityy -
lejä, josta otetaan paljon vaikutteita 
muihin tanssilajeihin. Askelkuvioista 
rakennetaan koreografia kurssin aika-
na. Aiempaa kokemusta dancehallista 
ei tarvita. 

 ` KOKEILUKERTA, Dance 
RUMBITA®Fiesta  
syksy 730306a 
31.8.2017, 45 min / 5,00 €
to 17.55-18.40 
Dance Rumbita ohjaaja Anne-Marie 
Koponen  
Dance RUMBITA®Fiesta yhdistää tans-
sin ilon helppoon mutta ilmaisuvoi-
maiseen liikekieleen ja latinopoppiin. 
Tavoitteena on oppia liikkumaan sula-
vasti ja ilmaisemaan erilaisia tunneti-
loja. Sopii kaikille - niin tanssista kuin 
kuntoilustakin kiinnostuneille. Tunnin 
lopuksi tehdään koreografia opetel-
luista askeleista. Ripaus flamenco-
taidetta treeniisi- Óle! Taso: aloittelijat. 

 ` KOKEILUKERTA, Dance 
RUMBITA®Fuerte  
syksy 730309a 
31.8.2017, 45 min / 5,00 € 
to 18.50-19.35 
Dance Rumbita ohjaaja Anne-Marie 
Koponen  
Dance RUMBITA®Fuerte on tanssil-
linen lihaskuntotreeni, jonka avulla 
saadaan näkyviä tuloksia hauskalla 
tavalla. Lihaskunto paranee, notkeus 
lisääntyy, vyötärö kaventuu ja ryhti 
avautuu! Liikeet ovat kauniita ja selkei-
tä, joten tunti sopii ihan kaikille. Dance 
RUMBITA®Fuerte - tunnilla pääset 
harjoittamaan lihaskuntoa mukaansa 
tempaavan lattarimusiikin parissa. 
Ripaus flamencotaidetta treeniisi- Óle! 
Taso: keskiraskas. 

 ` KOKEILUKERTA, SALSA &  
KIZOMBA syksy 730312a 
5.9.2017, 45 min / 5,00 € 
ti 17.00-17.45  
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Salsa on eräs latinalaisamerikkalaisen 
tanssin muoto, joka on syntynyt pe-
rinteisistä kuubalaisista rytmeistä. Sen 
ominaispiirteitä ovat erilaiset vartalon 
ja lantion liikkeet sekä kissamainen 
olemus. Kizomba on sensuelli afrikka-
lainen tanssi, joka on saanut vaikut-
teensa sembasta, zoukista, tangosta 
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Joogaohjaaja Sinikka Miettinen  
Body Joogassa yhdistyvät usean eri 
joogalajin liikkeet: mm. lempeä hatha 



vetäväksi maailmantanssiksi. Kurssilla 
opetellaan muun muassa rytmiikkaa, 
vartalon käyttöä ja erilaisia askelkuvi-
oita musiikin tahdissa. Askelkuvioista 
rakennetaan kurssin aikana koreog-
rafia. Aiempaa kokemusta salsasta tai 
kizombasta ei tarvita. 

 ` STARTTIVIIKON ZUMBA®  
syksy 730304a 
5.9.2017, 60 min / 6,00 € 
ti 18.00-19.00 
ZIN zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen  
Tervetuloa uudet ja entiset opiskelijat! 
Zumba – tanssi ja nauti! 

 ` STARTTIVIIKON LAVIS- 
LAVATANSSI® syksy 730302a 
6.9.2017, 45 min / 5,00 € 
ke 17.00-17.45 
LAVIS®-ohjaaja Sinikka Miettinen  
LAVISta tanssitaan yksin, joten ei ole vaa-
raa että kukaan talloo varpaille. Tunnilla 
tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten 
humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja 
salsa. Tunnilla jopa opit eri lavatanssias-
keleiden perusteita kuntoilun ohella. 

 ` JOOGAT

 ` Astangajoogat

 ` ASTANGAJOOGA,  
ALKEISJATKO A (OS)
syksy 730101a 
11.9.–27.11.2017, 18 t / 45,00 €
kevät 730101b  
15.1.–16.4.2018, 20 t / 50,00 € 
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B 5. krs   
ma 17.15-18.30 
Tuntiopettaja Heli Villman  
Ohjattu astangaharjoitus jo alkeiskurs-
sin käyneille.

 ` ASTANGAJOOGA, ALKEET A
syksy 730103a 
11.9.–27.11.2017, 15 t / 37,00 €
kevät 730103b  
15.1.–16.4.2018, 16 t / 40,00 € 
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B 5. krs   
ma 18.40-19.40 

Tuntiopettaja Heli Villman 

 

Ohjattu astangaharjoitus uusille tulok-
kaille ja jo alkeiskurssin käyneille.

 ` ASTANGAJOOGA, MYSORE 
(OS) syksy 730104a  
12.9.–1.12.2017, 42 t / 99,00 €
kevät 730104b  
16.1.–20.4.2018, 48 t / 113,00 € 
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B 5. krs   
ti ja pe 16.30-18.00 
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi 
Vanhan perinteen mukainen Mysore 
harjoitus. Astangan alkeiskurssin käy-
neille. Ei tuntia 13.10. 

 ` ASTANGAJOOGA,  
ALKEISJATKO B (OS)
syksy 730106a  
12.9.–1.12.2017, 35 t / 88,00 €
kevät 730106b 
16.1.–17.4.2018, 40 t / 101,00 € 
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B 5. krs   
ti ja pe 18.05-19.20 
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi 
Ohjattu astanga jooga harjoitus.  
Ei pe 13.10.

 ` ASTANGAJOOGA, ALKEET/
ALKEISJATKO (OS)
syksy 730107a  
13.9.–29.11.2017, 18 t / 45,00 €
kevät 730107b  
17.1.–11.4.2018, 20 t / 50,00 € 
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B 5. krs   
ke 17.00-18.15 
Fysioterapeutti Sari Hyvärinen  
Astangajoogaharjoittelua ohjatusti 
uusille tulokkaille ja jo alkeiskurssin 
käyneille. Astangajooga sanotaan 
myös ”voimajoogaksi”, sillä se voimis-
taa ja avaa kehoa ja mieltä. Jos sinulla 
on joogamatto, ota se mukaan. Voit 
myös vuokrata sen. 

 ` ASTANGAJOOGA, ALKEET B
syksy 730108a 
13.9.–29.11.2017, 15 t / 37,00 €
kevät 730108b 
17.1.–11.4.2018, 16 t / 40,00 € 
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B 5. krs   
ke 18.30-19.30 

Aloita astangajoogaharjoittelu tällä 
ohjatulla kurssilla. Astangajooga sa-
notaan myös ”voimajoogaksi”, sillä se 
voimistaa ja avaa kehoa ja mieltä. Jos 
sinulla on joogamatto, ota se mukaan. 
Voit myös vuokrata sen. 

 ` Hathajoogat

 ` HATHAJOOGA, JATKO A (OS)
syksy 730115a 
11.9.–27.11.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730115b 
15.1.–16.4.2018, 24 t / 56,00 €  
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 14.30-16.00 
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti  
Jooga edistää terveyttä ja onnellisuut-
ta. Joogassa kuljemme hengityksen 
ohjaamana fyysisen harjoituksen kaut-
ta kohti itsetuntemusta, tasapainoa 
sekä mielen ja kehon hyvinvointia. 
Joogaharjoituksessa oma kokemus on 
tärkeintä ei ulkoinen muoto. Ota mu-
kaasi oma alusta ja lämmin asu. 

 ` HATHAJOOGA, ALKEET A (OS)
syksy 730117a 
12.9.–28.11.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730117b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27    
ti 17.15-18.45 
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo  
Tutustutaan joogaan ja saadaan oival-
luksia itsehoidon keinoista. Lisätään 
lempeiden joogaliikkeiden avulla 
lihasten joustavuutta ja nivelten lii-
kelaajuutta. Löydetään myös oma 
luonnollinen hengitysrytmi ja sen 
hyvää tekevä voima. Lisäksi harjoitus 
sopii kehonhuoltona kuormittavan 
liikunnan vastapainoksi. Mukaan oma 
alusta. Taso: kevyt. 

 ` HATHAJOOGA, JATKO B
syksy 730119a 
12.9.–28.11.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730119b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 19.00-20.30 
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo 
Löydetään joogaharjoituksen lempeys, 
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ja merenguesta jalostuen Angolassa Fysioterapeutti Sari Hyvärinen 



sallivuus ja itsensä kuuntelu. Vahvis-
tetaan tietoisen läsnäolon ja sydämen 
ilon mukanaan tuomaa elämäntapaa. 
Lisäksi tutustutaan meditaatioon. So-
pii myös kehonhuoltona selän toimin-
nallisuuden ylläpitoon. Mukaan oma 
alusta. Taso: kevyt. 

 ` HATHAJOOGA, JATKO C (OS)
syksy 730121a 
13.9.–29.11.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730121b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 9.00-10.30 
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti  
Jooga edistää terveyttä ja onnellisuut-
ta. Joogassa kuljemme hengityksen 
ohjaamana fyysisen harjoituksen kaut-
ta kohti itsetuntemusta, tasapainoa 
sekä mielen ja kehon hyvinvointia. 
Joogaharjoituksessa oma kokemus on 
tärkeintä ei ulkoinen muoto. Ota mu-
kaasi oma alusta ja lämmin asu. 

 ` HATHAJOOGA, JATKO D (OS)
syksy 730123a 
13.9.–29.11.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730123b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 10.45-12.15 
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti  
Jooga edistää terveyttä ja onnellisuut-
ta. Joogassa kuljemme hengityksen 
ohjaamana fyysisen harjoituksen kaut-
ta kohti itsetuntemusta, tasapainoa 
sekä mielen ja kehon hyvinvointia. 
Joogaharjoituksessa oma kokemus on 
tärkeintä ei ulkoinen muoto. Ota mu-
kaasi oma alusta ja lämmin asu. 

 ` HATHAJOOGA, JATKO E
syksy 730125a 
14.9.–30.11.2017, 22 t / 52,00 € 
kevät 730125b 
18.1.–19.4.2018, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27    
to 17.30-19.00 
FK, jooganopettaja SJL® Tiina Vahteristo  
Syvennetään harjoitusta, tavoitteena 
rauhallinen tietoinen läsnäolo, joka 
rentouttaa ja voimistaa kehoa ja miel-
tä. Mukaan oma alusta ja lämmin asu. 
Ei tuntia kiirastorstaina. Taso: kevyt.

 ` HATHAJOOGA, ALKEET B (OS)
syksy 730127a 
14.9.–30.11.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730127b 
18.1.–19.4.2018, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27   
to 19.15-20.45 
FK, jooganopettaja SJL® Tiina Vahteristo 
Tutustutaan joogaan fyysisiä venytyk-
siä tehden. Rentoudutaan ja hellite-
tään, puretaan tarpeettomia jännityk-
siä. Mukaan oma alusta ja lämmin asu. 
Ei tuntia kiirastorstaina. Taso: kevyt.

 ` Muut joogat
 

 ` BODY JOOGA A
syksy 730131a 
11.9.–27.11.2017, 15 t / 36,00 €
kevät 730131b 
15.1.–16.4.2018, 16 t / 39,00 € 
Lappeenrannan palvelukeskus,  
pieni sali, Kauppakatu 58-60 
ma 18.10-19.10 
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen  
Body Joogassa yhdistyvät usean eri 
joogalajin liikkeet: muun muassa 
lempeä hatha ja voimajooga. Tunti 
huoltaa kehoa ja mieltä. Body Jooga 
parantaa keskittymiskykyä, lihas-
voimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa. 
Tunti sisältää rentoutuksen. Varaathan 
lämmintä vaatetta loppurentoutusta 
varten. Oma alusta. Taso: keskiraskas/
raskas.

 ` UUSI! VINYASA JOOGA
syksy 730109a 
11.9.–27.11.2017, 15 t / 36,00 €
kevät 730109b 
15.1.–16.4.2018, 16 t / 39,00 € 
Skinnarilan koulu,sali, Ostosraitti 3 
ma 18.30-19.30 
Jooga- ja pilatesopettaja 
Lauriina Nevala  
Vinyasa jooga on dynaaminen tunti, 
jossa liikkeet yhdistyvät toisiinsa hen-
gityksen kautta. Tunnilla tehdään au-
rinkotervehdyksiä ja asanoihin siirry-
tään punnerrusten ja seisovan koiran 
kautta. Mukaan oma joogamatto. Taso: 
aiemmin harrastaneet. 

 ` UUSI! AAMUJOOGA 
syksy 730130a 
12.9.–28.11.2017, 15 t / 36,00 €
kevät 730130b 
16.1.–10.4.2018, 16 t / 39,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27  
ti 7.30-8.30 
Jooga- ja pilatesopettaja 
Lauriina Nevala  
Virkistävä aamu joogaharjoitus he-
rättelee kehoa lempeästi yön jäljiltä, 
vetreyttäen ja vahvistaen. Tunnilla 
tehdään aurinkotervehdyksiä ja pe-
rinteisiä jooga-asentoja, eli asanoita. 
Keskitymme hengityksen ja liikkeen 
yhdistämiseen virtaavaksi kokonai-
suudeksi. Harjoituksen jälkeen voit 
helposti jatkaa päivän rientoihin! Mu-
kaan oma joogamatto. Taso: aiemmin 
harrastaneet. 

 ` TUOLIJOOGA
syksy 730132a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 26,00 € 
kevät 730132b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 29,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27    
ti 14.00-14.45 
Tuntiopettaja Eija Juvakka  
Tuolijooga on lujan lempeää hathajoo-
gan liikkeisiin perustuvaa joogaa, joka 
tehdään tuolilla istuen. Soveltuu kai-
kille ikään, kokoon tai kuntoon katso-
matta. Hengityksen tarkkailu on osana 
joogaa ja yhdistettynä kehon liikkei-
siin saadaan mieli. rauhoittumaan ja 
jännitystiloja purkautumaan. 

 ` ÄIJÄJOOGA A (OS)
syksy 730133a 
13.9.–29.11.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730133b 
17.1.–11.4.2018, 24 t / 56,00 € 
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60    
ke 11.00-12.30 
Jooganopettaja SJL® Esko Tikanmäki  
Vanha ryhmä kasvaa ja tiivistyy. Ryh-
mään sopii muutamia uusia oppilaita, 
aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 
Jatketaan harjoituksia lisäämällä itse-
tuntemusta ja tietoisuutta. 

 ` UUSI! YIN JOOGA
syksy 730140a 
13.9.–29.11.2017, 15 t / 36,00 € 
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17.1.–11.4.2018, 16 t / 39,00 €  
Kesämäen päiväkoti, Opintie 7 
ke 18.10-19.10 
Jooga- ja pilatesopettaja 
Lauriina Nevala  
Suuren suosion saanut Yin jooga 
soveltuu vastapainoksi kiireiseen elä-
mään. Harjoituksessa tehdään pääasi-
assa lantion aluetta ja selkää avaavia 
liikkeitä sekä keskitytään hiljentymi-
seen, oman kehon tuntemusten tark-
kailuun sekä hengitykseen. Harjoitus 
tehdään tunnelmallisen musiikin 
säestämänä rauhallisesti edeten lattia-
tasossa. Oma jumppamatto, torkku-
peitto. Taso: aloittelijat sekä aiemmin 
harrastaneet. 

 ` Yoga Flow™
syksy 730135a 
13.9.–29.11.2017, 15 t / 36,00 €
kevät 730135b 
17.1.–11.4.2018, 16 t / 39,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 19.10-20.10 
Yoga Flow ohjaaja Anne-Marie Koponen 

 

Yoga Flow on mielen ja kehon yh-
teistyötä korostava ja kehon voimaa 
ja hallintaa lisäävä harjoitus. Asanat 
eli joogan erilaiset asennot haetaan 
hengitystä seuraten ja ne yhdistetään 
erilaisiksi liikejatkumoiksi. Asentojen 
ylläpitäminen vaatii sekä lihastyötä 
että keskittymistä. Syvät ja pinnalliset 
lihakset kehittyvät ja tietoisuus omas-
ta kehosta kasvaa harjoitusten avulla. 
Yoga Flow- nimi tulee tavasta suorittaa 
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet 
virtaavat alkuasennosta toiseen. Tunti 
sopii aloitteleville ja jo joogaa har-
rastaneille kuntoilijoille. Oma alusta 
mukaan! 

 ` UUSI! BODY JOOGA B 
syksy 730139a 
14.9.–30.11.2017, 15 t / 36,00 €
kevät 730139b 
18.1.–19.4.2018, 16 t / 39,00 € 
Kesämäen päiväkoti, Opintie 7 
to 17.45-18.45 
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730131a.  
Ei tuntia kiirastorstaina.

 ` HYVÄN OLON JOOGAA (OS)
syksy 730129a 
15.9.–1.12.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730129b 
19.1.–20.4.2018, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27  
pe 10.00-11.30 
Tuntiopettaja Eija Juvakka  
Lujan lempeää hathajoogaa lempeästi 
edeten alkeista alkaen. Sopii kaikille 
itsensä hoidosta kiinnostuneille. Ope-
tellaan yhdessä liikkeen ja hengityk-
sen yhdistämistä. Mukaan alusta ja 
mukavat vaatteet. 

 ` ÄIJÄJOOGA B (OS)
syksy 730136a 
15.9.–1.12.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730136b 
19.1.–20.4.2018, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 16.30-18.00 
Jooganopettaja SJL® Esko Tikanmäki 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 
Harjoitus lisää elinvoimaa, iloa, not-
keutta ja liikkuvuutta jokaisen omilla 
ehdoilla. 

 ` LASTEN JOOGA
syksy 730128a 
17.9.–3.12.2017, 11 t / 26,00 €
kevät 730128b 
21.1.–22.4.2018, 12 t / 29,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 10.30-11.15 
Jooganopettaja Marjo Niiranen  
Poikien & tyttöjen omalla joogatunnil-
la tutustutaan joogaan leikkisyyden 
kautta. Tunnit ovat monipuolisen 
innostavia ja niillä koetaan liikkumisen 
iloa sekä pysähtymisen hetkiä ilman 
kilpailua/suorittamista. Jooga on oiva 
tuki sekä kouluelämään että liikun-
nallisimpiin harrastuksiin: joogassa 
harjoitellaan mm. keskittymistä/rau-
hoittumista ja samalla itsetunto sekä 
itseilmaisun taito kehittyvät, keho not-
kistuu, yöunet maistuvat paremmin & 
luovuus laajenee. Ei tarvetta aiempaan 
kokemukseen. Mukaan oma alusta, ve-
sipullo, joustavat vaatteet+halutessa 
tossut. Ikäsuositus 5–9 vuotta, lapsi 
osallistuu lasten joogaan ilman aikuis-
ta. 

 ` KUNDALIINIJOOGA (OS)
syksy 730141a 
17.9.–3.12.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730141b 
21.1.–22.4.2018, 24 t /56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 17.00-18.30 
Joogaopettaja Marjo Niiranen  
Tervetuloa vahvistamaan kehoasi ja 
henkistä hyvinvointiasi kundaliinijoo-
gatunneille, jotka koostuvat yksinker-
taisista joogatekniikoista. Tunteihin 
sisältyy mm. erilaisia fyysisiä liikesarjo-
ja, käsien ja sormien asentoja, kaunista 
musiikkia, äänen käyttöä halutessasi, 
visualisointia, meditaatioita sekä syvä-
rentoutumista. Jokainen tunti on eri-
lainen ja koostuu erilaisista teemoista 
(esim. kehon tasapainottaminen ja 
stressin poistaminen). Tunnit sovel-
tuvat naisille ja miehille; jokainen saa 
tehdä harjoitukset täysin oman kehon-
sa ehdoilla. Aikaisempaa kokemusta 
joogasta ei tarvitse olla. Mukaan oma 
alusta. 

 ` LEMPEÄ JOOGA
syksy 730142a 
17.9.–3.12.2017, 15 t / 36,00 €
kevät 730142b 
21.1.–22.4.2018, 16 t / 39,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27  
su 18.45.19.45 
Jooganopettaja Marjo Niiranen  
Tervetuloa lempeään joogaan, jossa 
tehdään yksinkertaisia kehoa ja mieltä 
rauhoittavia joogaharjoitteita oman 
kehon ehdoilla. Tunti päättyy rentou-
tusosioon. Kokonaisuus soveltuu sekä 
miehille että naisille, aikaisempaa ko-
kemusta joogan saralta ei tarvitse olla. 
Harjoitus johdattaa sinut parhaimmil-
laan lempeästi mm. valmistautumaan 
uuteen alkavaan työviikkoon. Mukaan 
oma alusta ja suosituksena lämmintä 
ylle rentoutumiseen.  

 ` Joogan  
lyhytkurssit 

 ` VESIJOOGAA NAISILLE,  
lokakuun kerta  
syksy 730153a  
30.10.2017, 45 min / 12,00 €

54 LAPPEENRANTA

kevät 730140b



Kauppakatu 58-60 
ma 17.00-17.45 
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo  
Iloa liikkumiseen ja kokonaisvaltaista 
harmoniaa kaikille aisteille veden 
lempeässä kosketuksessa. Hengitys- ja 
liikesarjat perustuvat hathajoogaan. 
Harjoitus on nivelystävällistä eikä vaa-
di uimataitoa. Mukaan omat uimava-
rusteet. Opiskelijoita ei ole vakuutettu 
opiston puolesta. Taso: kevyt. 

 ` HYVÄN OLON JOOGA- 
SUNNUNTAI  
kevät 730157b  
4.3.2018, 8 t / 29,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 10.00-17.00 
SJL®-joogaopettajaopiskelija, 
mindfulnessohjaaja Merja Tompuri  
Jooga on tila, jossa keho mieli ja sielu 
eheytyvät. Kurssi on tarkoitettu jo ai-
emmin joogaa harrastaneille. Mukaan 
oma alusta, lämmin asu ja välipala. 

 ` VESIJOOGAA MIEHILLE, 
huhtikuun kerta  
kevät 730154b  
23.4.2018, 45 min / 12,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, allas, 
Kauppakatu 58-60 
ma 17.00-17.45 
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo 
Iloa liikkumiseen ja kokonaisvaltaista 
harmoniaa kaikille aisteille veden 
lempeässä kosketuksessa. Hengitys- ja 
liikesarjat perustuvat hathajoogaan. 
Harjoitus on nivelystävällistä eikä vaa-
di uimataitoa. Mukaan omat uimava-
rusteet. Opiskelijoita ei ole vakuutettu 
opiston puolesta. Taso: kevyt. 

 ` KUNTOLIIKUNTA

MAANANTAI

 ` TAAPEROJUMPPA
syksy 730201a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730201b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27  
ma 9.30-10.15 

Tuntiopettaja Suvi Romppanen  
Tunti on tarkoitettu n. 1–3-vuotiaille. 
Perusliikuntataitojen harjoittelua ja 
temppuilua yhdessä vanhemman 
kanssa. Mukaan mahtuu 15 paria. Va-
raa yksi kurssipaikka/perhe ja maksa 
vanhemman nimellä.

 ` TERVEYSLIIKUNTA, KEPPI-
JUMPPA NAISILLE JA MIEHILLE
syksy 730202a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730202b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 12.20-13.05 
PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi Suninen 
Kurssi on monipuolista itsehoitoa. 
Tunneilla harjoitettavat liikkeet ovat 
tehokkaita ja selkeitä perusliikkeitä. 
Harjoittelulla parannetaan tasapainoa, 
yleiskestävyyttä, hartia-, selkä- ja ala-
raajojen voimaa, kehonhallintaa sekä 
nivelliikkuvuutta. Iloinen tapa liikkua 
yhdessä. Oma alusta mukaan. Taso: 
keskiraskas. 

 ` VENYTTÄEN JA VAHVISTAEN 
syksy 730203a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730203b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27    
ma 13.15-14.00 
PhysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen   
Kurssi on monipuolista itsehoitoa. 
Tunneilla harjoitettavat liikkeet ovat 
rauhallisia pilatestyyppisiä lattia- ja 
tasapainoliikkeitä sekä rentoutushar-
joituksia. Harjoittelulla parannetaan 
tasapainoa, kehonhallintaa ja nivelliik-
kuvuutta. Sopii myös taukoliikunnaksi. 
Pitää kehon ja mielen virkeänä. Käyte-
tään välineitä mm. kuminauhaa, foam-
rullaa, palloja. Oma alusta mukaan. 
Taso: kevyt, mutta osin haastavakin.

 ` KUNTOLIIKUNTA 
syksy 730204a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730204b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27   
ma 16.15-17.00 
Fysioterapeutti (AMK) Minna  
Tarjavuori 

Monipuolinen lihaskuntojumppa tee-
moja vaihdellen. Sisältää alkuverrytte-
lyn sykkeenkohotuksineen, lihaskun-
toharjoitukset erilaisia välineitä apuna 
käyttäen, venyttelyt ja hauskaa yhdes-
säoloa. Mukaan oma jumppamatto. 

 ` NISKA-SELKÄJUMPPA,  
Uus-Lavola
syksy 730205a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730205b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lavolan koulu, liikuntasali, Lavolantie 16 
ma 17.00-17.45 
PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi Suninen 
Kurssi on monipuolista itsehoitoa 
hartia- ja selkävaivojen ehkäisemiseksi 
ja hyvän olon lisäämiseksi. Tunneilla 
harjoitettavat liikkeet ovat tehokkaita 
ja selkeitä perusliikkeitä. Toiminnalliset 
harjoitteet parantavat kehonhallintaa, 
tasapainoa ja pilatestyyppisillä lattia-
liikkeillä parannetaan keskivartalon 
lihasten voimaa ja koko kehon liikku-
vuutta. Oma alusta mukaan. 

 ` KUNTOLIIKUNTA, Nyrhilä
syksy 730225a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730225b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Jängyn Erän maja, Nyrhiläntie 57 
ma 17.30-18.15 
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen 
Kuntoliikuntatunti sisältää lämmit-
telyosuuden, kehonhallinnan, lihas-
kunnon, liikkuvuuden ja venyttelyn 
osuudet. Opiskelijalla on omat pienet 
käsipainot mukanaan ja ohjaaja tuo 
välillä mukanaan muitakin harjoitusvä-
lineitä. Jumpan voi tehdä myös ilman 
käsipainoja. Keskiraskas tunti. 

 ` UUSI! TABATA 
syksy 730239a 
11.9.–27.11.2017, 7 t / 15,00 €
kevät 730239b 
15.1.–16.4.2018, 8 t / 16,00 €  
Lappeenrannan palvelukeskus, 
pieni sali, Kauppakatu 58-60 
ma 17.30-18.00 
Liikunnan vastuuopettaja 
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Sinikka Miettinen  

Lappeenrannan palvelukeskus, allas, 



TABATA on kovatehoinen interval-
liharjoittelu, joka pohjautuu HIIT 
–harjoitteluun. Tabata treeni koostuu 
kokonaisvaltaisista, koko kehoa kuor-
mittavista liikkeistä, joita tehdään 
oman kehon painolla sekä eri välineitä 
hyödyntäen. Tabata koostuu 4 min 
jaksoista, jotka sisältävät kahdeksan 20 
sek työosuutta aina 10 sek palautuksil-
la. Tabata-treeni nostaa lihaskuntoa ja 
kestävyyttä nopeasti, polttaa rasvaa ja 
potkaisee aineenvaihdunnan kunnolla 
käyntiin. Taso: raskas. 

 ` VENYTTÄEN JA VAHVISTAEN 
NAISET JA MIEHET
syksy 730206a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730206b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie 16   
ma 17.55-18.40 
PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi 
Suninen  
Kurssi on monipuolista itsehoitoa. 
Tunnilla harjoitettavat liikkeet ovat 
rauhallisia pilatestyyppisiä lattia- ja 
tasapainoliikkeitä sekä rentoutushar-
joituksia. Harjoittelulla parannetaan 
tasapainoa, kehonhallintaa, nivelliik-
kuvuutta ja aineenvaihduntaa. Pitää 
kehon ja mielen virkeänä. Sovitaan vä-
lineistä yhdessä. Oma alusta mukaan. 
Taso: kevyt, mutta osin haastavakin.

 ` KUNTOLIIKUNTA,  
SRK-keskus
syksy 730207a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730207b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lappeenrannan SRK-keskus, sali, 
Koulukatu 10 
ma 18.00-18.45 
Fysioterapeutti (AMK) Minna 
Tarjavuori  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730204a.

 ` VATSA-PAKARA,  
Sammonlahti
syksy 730209a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730209b
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 

Sammonlahden liikuntahalli, 
Ruskonlahdenkatu 7 
ma 18.00-18.45 
Liikunnanohjaaja (AMK) Jonna 
Haapiainen 
Tunnilla keskitytään keskivartalon ja 
pakaroiden kiinteyttämiseen ja vah-
vistamiseen yksinkertaisillä liikkeillä. 
Alkuun pieni alkulämmittely, jonka 
jälkeen tehdään lihaskuntoliikkeitä 
oman kehon painolla. Lopuksi nopeat 
venyttelyt. 

 ` KUNTOLIIKUNTA  
(sekaryhmä), Haapajärvi
syksy 730212a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730212b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Haapajärven ent. koulu, liikuntasali, 
Vainikkalantie 765  
ma 18.00-18.45 
Fysioterapeutti, PhysioPilates -ohjaaja 
Tuula Penttilä  
Monipuolista kuntoliikuntaa eri tee-
moilla. Tavoitteena peruskunnon, 
lihasvoiman, elastisuuden ja kehon-
hallinnan parantaminen. Liikunnan ilo! 
Oma alusta mukaan. 

 ` KUNTOLIIKUNTA, Vilkjärvi
syksy 730228a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730228b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Vilkjärven Kylätalo, Salmelantie 10   
ma 18.45-19.30 
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730225a.

 ` KUNTOLIIKUNTA MIEHILLE, 
Vilkjärvi
syksy 730229a
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730229b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Vilkjärven Kylätalo, Salmelantie 10   
ma 19.35-20.20 
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730225a.

 ` LIIKKUVUUS JA VENYTTELY, 
Sammonlahti
syksy 730210a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €

kevät 730210b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Sammonlahden liikuntahalli, 
Ruskonlahdenkatu 7    
ma 18.50-19.35 
Liikunnanohjaaja (AMK) Jonna 
Haapiainen 
Alkutunti käytetään liikkuvuuden pa-
rantamiseen kehossa ja toinen puolis-
ko tunnista venytellään. Ota mukaan 
lämmintä vaatetta. Oma alusta. 

 ` KUNTOLIIKUNTA,  
SEKARYHMÄ, Kasukkala
syksy 730208a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730208b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Kasukkalan koulu, sali, Vainikkalantie 171 
ma 19.00-19.45 
Fysioterapeutti, PhysioPilates -ohjaaja 
Tuula Penttilä  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730212a.

TIISTAI

 ` UUSI! SYNNYTTÄNEIDEN 
ÄITIEN PILATES 
syksy 730211a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 42,00 €
kevät 730211b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 46,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 9.00-9.45 
Jooga- ja pilatesopettaja 
Lauriina Nevala 
Tällä pilateskurssilla keskitytään 
synnyttäneiden äitien pilateshar-
joitteluun. Tavoitteena on harjoittaa 
keskivartalon syviä vatsalihaksia sekä 
lantiopojanlihaksia ja auttaa kehoa 
palautumaan synnytyksestä. Kurssille 
voi osallistua vaikka synnytyksestä 
olisikin aikaa, mutta kaipaat lisätukea 
keskivartaloon. Tunnille voit ottaa vau-
van mukaan (2-9kk). Oma alusta. Taso: 
aloittelijat ja aiemmin harrastaneet. 

 ` KUNTOA JA TERVEYTTÄ A, 
NAISILLE
syksy 730215a
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
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kevät 730215b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 €  
211 Sali, Pohjolankatu 27   
ti 10.30-11.15 



Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen  
Lihaskuntojumppa, joka sisältää al-
kuverryttelyn, lihaskuntoharjoitukset 
kehon omaa painoa ja välineitä käyt-
täen, sykkeen kohotuksen, venyttelyt 
ja hauskaa yhdessäoloa. Oma alusta. 
Taso: keskiraskas. 

 ` PILOXING® A 
syksy 730262a  
12.9.–28.11.2017, 15 t / 28,00 € 
kevät 730262b  
16.1.–10.4.2018, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 12.30–13.30 
Piloxing-ohjaaja Sinikka Miettinen  
Piloxing on pilateksen, nyrkkeilyn 
ja tanssin yhdistelmätunti. Se on in-
tervallitunti, jossa nyrkkeilyosuudet 
nostattavat sykettä ja lisäävät nope-
utta sekä pilatesosuudet vahvistavat 
ryhtilihaksia tehokkaasti. Piloxing ke-
hittää erityisesti tasapainoa ja kehon-
hallintaa. Piloxing-tunnin aikana hiki 
virtaa ja rasva palaa – tunti kuluttaa 
400-800kcal. Liikutaan pääsääntöisesti 
paljain jaloin.” Sleeky, sexy and power-
full!”  Taso: raskas. Oma alusta. 

 ` NISKA-SELKÄJUMPPA 
syksy 730216a  
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730216b  
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 15.15-16.00 
PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi Suninen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730205a.

 ` R-V-P
syksy 730217a  
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730217b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 €  
211 Sali, Pohjolankatu 27   
ti 16.15-17.00 
PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi Suninen  
Kurssi on tehokas reisiä, vatsaa ja 
pakaroita kiinteyttävä. Lyhyt alku-
lämmittely, jonka jälkeen lihaskun-
toharjoitukset keskittyen vatsa-
pakara-reisilihaksiin. Voidaan käyttää 
erilaisia välineitä mm. kuminauhoja, 
käsipainoja, palloja, keppejä, tms. 

Lopussa venyttelyt. Mukavaa yhdessä 
treenaamista ja ohjeita. Haastava, 
mutta rauhallinen tempo auttaa, että 
pääset varmasti mukaan. Oma alusta 
mukaan. 

 ` LAPSI-VANHEMPI, Lauritsala
syksy 730222a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730222b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1   
ti 17.00-17.45 
Liikunnanohjaaja (AMK) Jonna 
Haapiainen  
Yhdessä vanhemman kanssa liikutaan, 
leikitään ja lauletaan. Tunti on tarkoi-
tettu 1–3-vuotiaille ja heidän vanhem-
milleen. Mukaan mahtuu 15 paria. 
Varaa yksi kurssipaikka/perhe ja maksa 
vanhemman nimellä. 

 ` LIHASKUNTOTUNTI,  
Lauritsala
syksy 730223a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730223b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1 
ti 18.00-18.45 
Liikunnanohjaaja (AMK) Jonna 
Haapiainen  
Oman kehon toteutettava tunti jonka 
aikana nostetaan sykettä ja vahvis-
tetaan koko kehon lihaksia. Tunnin 
aluksi lämmitellään, tehdään lihaskun-
toliikkeitä monipuolisesti ja lopuksi 
nopeat venytykset. Sopii aloittelevalle 
sekä kokeneelle kuntoilijalle. 

 ` UUSI! SELÄN HYVINVOINTI, 
Lauritsala
syksy 730224a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730224b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1 
ti 18.50-19.35 
Liikunnanohjaaja (AMK) Jonna 
Haapiainen  
Tunnilla tehdään selkää elvyttäviä liik-
keitä; kiertoja, taivutuksia, venytyksiä 
ja vahvistuksia. 

 ` TERVEYSLIIKUNTA, Voisalmi
syksy 730220a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730220b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19   
ti 17.15-18.00 
Fysioterapeutti (AMK) Minna 
Tarjavuori 
Monipuolista terveysliikuntaa teemoja 
vaihdellen. Sisältää alkuverryttelyn 
sykkeenkohotuksineen, monipuoliset 
lihaskuntoliikkeet, tasapainoa ja ve-
nyttelyitä. Kevyempi kuin klo 18.10. 
ryhmä, sopii myös iäkkäämmille. Oma 
jumppamatto ja kulloinkin tarvittavat 
välineet mukaan! 

 ` KUNTOLIIKUNTA, Voisalmi
syksy 730221a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730221b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Voisalmen koulu, sali, 
Voisalmentie 19 
ti 18.10-18.55 
Fysioterapeutti (AMK) Minna Tarja-
vuori  
Monipuolinen, reipastempoinen li-
haskuntojumppa teemoja vaihdellen. 
Jumppa sisältää alkuverryttelyn syk-
keenkohotuksineen, lihaskuntoharjoi-
tukset erilaisia välineitä käyttäen, ve-
nyttelyt ja hauskaa yhdessäoloa. Oma 
jumppapatja ja kulloinkin tarvittavat 
välineet mukaan.

 ` KUNTOLIIKUNTA, Pontus
syksy 730226a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730226b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Pontuksen koulu, Mustolankatu 34 
ti 18.45-19.30 
Tuntiopettaja Suvi Romppanen  
Monipuolista perusjumppaa eri tee-
moilla. Lihasvoiman vahvistamista, 
kehonhallintaa, liikkuvuusharjoitteita. 
Tavoitteena kokonaisvaltainen hy-
vänolon tunne ja kehon vahvistami-
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nen. Taso: keskiraskas 



 ` KUNTOLIIKUNTA,  
Kanavansuu
syksy 730230a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
Kanavansuun asukastila, sali, 
Tukkimiehentie 1   
ti 20.00-20.45 
Tuntiopettaja Suvi Romppanen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730226a.

 ` KUNTOLIIKUNTA,  
NAISILLE JA MIEHILLE,  
Armila & Kourulanmäki
syksy 730227a
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730227b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Armilan ja Kourulanmäen VPK:n talo, 
Myllykallionkatu 16  
ti 19.00-19.45 
Kuntohoitaja Raija Helkala  
Kuntoliikuntatunti, joka muodostuu 
alkuverryttelystä, lihaskunto- ja liik-
kuvuusharjoituksista, venyttelyistä ja 
tasapainoharjoituksista. 

KESKIVIIKKO

 ` KUNTOPIIRI
syksy 730219a 
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730219b 
17.1.–11.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 14.30-15.15 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen  
Kuntopiiri eri muodoissa. Tunnilla teh-
dään monipuolisia lihaskuntoliikkeitä 
erilaisilla välineillä ja oman kehon 
painolla sekä sykkeenkohotuksia. Tun-
nin teho on helposti jokaisen liikkujan 
säädeltävissä ja on taatusti rankka 
myös himoliikkujalle. 

 ` PHYSIOPILATES (OS)
syksy 730231a 
13.9.–29.11.2017, 15 t / 56,00 €
kevät 730231b 
17.1.–11.4.2018, 16 t / 61,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 16.00-17.00 
Fysioterapeutti, PhysioPilates -ohjaaja 
Tuula Penttilä   

PhysioPilates tunnilla vahvistetaan 
kehon syviä lihaksia, tehdään liikkeet 
hengityksen tahtiin ja keskitytään 
kokonaisvaltaiseen kehon hallintaan. 
Omat patjat mukaan. Taso: keskiraskas. 

 ` SELKÄJUMPPA,  
Lönnrotin koulu
syksy 730233a 
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730233b 
17.1.–11.4.2018, 12 t / 24,00 €  
Lönnrotin koulu, vanha sali, 
Lönnrotinkatu 1 
ke 17.10-17.55 
PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi Suninen  
Kurssi on monipuolista itsehoitoa! 
Kevyt alkuverryttely jatkuen nousu-
johteisesti kurssin edetessä. Tunneilla 
harjoitettavat liikkeet ovat pilates-
tyyppisiä haastaviakin lattialiikkeitä. 
Harjoittelulla parannetaan lihasvoi-
maa, toimintakykyä, kehonhallintaa, 
tasapainoa, nivelliikkuvuutta ja ai-
neenvaihdunta. Oma alusta mukaan. 
Sovitaan välineistä yhdessä. 

 ` VENYTTÄEN JA VAHVISTA-
EN, Lönnrotin koulu 
syksy 730235a 
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730235b 
17.1.–11.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lönnrotin koulu, vanha sali, 
Lönnrotinkatu 1   
ke 18.00-18.45 
PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi Suninen   
Kurssi on monipuolista itsehoitoa. 
Tunnilla harjoitettavat liikkeet ovat 
rauhallisia pilatestyyppisiä lattia- ja 
tasapainoliikkeitä sekä rentoutushar-
joituksia. Harjoittelulla parannetaan 
tasapainoa, kehonhallintaa ja nivelliik-
kuvuutta. Pitää kehon ja mielen vir-
keänä. Oma alusta mukaan. Sovitaan 
välineistä yhdessä.

 ` UUSI! MAMMAPILATES
syksy 730218a 
13.9.–29.11.2017, 11 t / 42,00 €
kevät 730218b 
17.1.–11.4.2018, 12 t / 46,00 € 
Kesämäen päiväkoti, Opintie 7 
ke 17.15-18.00 
Jooga- ja pilatesopettaja Lauriina 
Nevala  

Mammapilates sopii kaikille raskaana 
oleville naisille. Voit osallistua tälle 
kurssille missä vaiheessa raskautta 
tahansa ja jatkaa harjoittelua niin pit-
kään, kuin itselle tuntuu hyvältä. Tällä 
kurssilla harjoitetaan keskivartalon 
syviä lihaksia ja huolehditaan ryhdis-
tä. Raskaus ajan pilates auttaa kehoa 
sopeutumaan raskauden tuomiin 
muutoksiin. Oma paksu jumppamatto 
mukaan. Taso: aloittelijat ja aiemmin 
harrastaneet. 

 ` PILOXING® B
syksy 730232a 
13.9.–29.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730232b 
17.1.–11.4.2018, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 18.05-19.05 
Piloxing-ohjaaja Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730262a. 

TORSTAI  

 ` KUNTOA JA TERVEYTTÄ, 
MIEHILLE
syksy 730236a 
14.9.–30.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730236b 
18.1.–12.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 9.30-10.15 
Valmentaja, liikunnanohjaaja 
Markku Timonen  
Kurssi sisältää erilaista lihaskuntohar-
joittelua kahvakuulalla, käsipainoilla, 
kepeillä ym. Jokaiseen harjoitukseen 
sisältyy loppuvenyttelyt. Oma alusta. 
Taso: keskiraskas.

 ` KUNTOA JA TERVEYTTÄ B, 
NAISILLE
syksy 730237a 
14.9.–30.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730237b 
18.1.–12.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 10.30-11.15 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730215a.
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syksy 730238a
14.9.–30.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730238b 
18.1.–12.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27   
to 12.30-13.15 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen  
Seniorijumppa on seniori-ikäisten 
oma ryhmäliikuntatunti, joka kehittää 
lihaskuntoa, tasapainoa, kestävyyttä, 
kehonhallintaa sekä liikkuvuutta. 
Harjoittelussa on mukana myös muita 
kuntoiluvälineitä kuten kuminauhoja, 
palloja, käsipainoja ja tasapainoväli-
neitä. Näin kehitetään monipuolisesti 
toimintakykyä. Taso: kevyt.

 ` PILATESHEALTH (OS)
syksy 730240a 
14.9.–30.11.2017, 15 t / 56,00 €
kevät 730240b 
18.1.–19.4.2018, 16 t / 61,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 15.00-16.00 
FysioFit- ja PilatesHealth-ohjaaja, kh 
Mervi Suninen  
PilatesHealth on pilates-harjoittelua, 
jossa yhdistetään kehonhallintamene

-

telmä terveysliikunnan nykytietämyk
-

seen sekä uusimpaan tutkimustietoon 
tuki- ja liikuntaelin harjoittelusta. Tun-
nin tavoitteena on edistää kehonhal-
linnan kautta hyvinvointia ja mielen 
tasapainoa. Tunnin perusperiaatteet 
ovat: keskittyminen, kehon keskustan 
käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen vir

-

taus ja hallittu hengittäminen. Tunnit 
kehittävät voimaa ja liikkuvuutta sekä 
antavat hyvää oloa. Sopii myös aloitte

-

lijoille. Oma täyspitkä alusta mukaan. 
Ei tuntia kiirastorstaina.

 ` PILOXING® B
syksy 730241a 
14.9.–30.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730241b 
18.1.–19.4.2018, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
to 16.15-17.15 
Piloxing-ohjaaja Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730232a. Ei 
tuntia kiirastorstaina.

 ` TEHOJUMPPA 
syksy 730247a 
14.9.–30.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730247b 
18.1.–19.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60    
to 16.40-17.25 
Tuntiopettaja Suvi Romppanen 
Tehokasta jumppaa vaihtelevilla tee-
moilla. Sykkeen kohotusta ja lihasvoi-
man vahvistamista. Ei tuntia kiirastors-
taina. Taso: keskiraskas.
 

 ` KUNTOLIIKUNTA NAISET, 
keskusta, SRK-keskus
syksy 730242a 
14.9.–30.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730242b 
18.1.–19.4.2018, 12 t / 24,00 €  
Lappeenrannan SRK-keskus, sali, 
Koulukatu 10 
to 18.00-18.45 
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730225a. Ei 
tuntia kiirastorstaina.

 ` KUNTOLIIKUNTA, Myllymäki 
syksy 730243a 
14.9.–30.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730243b 
18.1.–19.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Myllymäen koulu, sali, Hiessillankatu 10   
to 18.00-18.45 
Tuntiopettaja Suvi Romppanen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730226a. Ei 
tuntia kiirastorstaina.
 

 ` KIINTEYTYS JA MUOKKAUS, 
Skinnarila 
syksy 730244a 
14.9.–30.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730244b 
18.1.–19.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Skinnarilan koulu, sali, Ostosraitti 3    
to 18.45-19.30 
Ryhmäliikunta- ja kuntosaliohjaaja 
Jaana Uusipuro   
Tehokas perusjumppa, jossa helppo 
alkulämmittely ja lihaskunto-osuus, 
jossa vahvistetaan monipuolisesti 
kaikkia lihasryhmiä. Lopussa lyhyt 
palauttava venyttely. Omat käsipainot 
ja jumppa-alusta mukaan! Ei tuntia 
kiirastorstaina.

 ` REISI-VATSA-PAKARA,  
Skinnarila
syksy 730245a 
14.9.–30.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730245b 
18.1.–19.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Skinnarilan koulu,sali, Ostosraitti 3 
to 19.35-20.20 
Ryhmäliikunta- ja kuntosaliohjaaja 
Jaana Uusipuro  
Lihaskuntopainotteinen täsmätunti, 
jossa keskitytään reisi-, vatsa- ja pa-
karalihasten vahvistamiseen. Tunti 
koostuu alkulämmittelystä, lihaskun-
to-osuudesta ja venyttelyistä. Omat 
jumppa-alusta mukaan! Ei tuntia kii-
rastorstaina.

 ` SÄHLYÄ MIEHELLE JA  
NAISELLE, Ruoholampi
syksy 730246a 
14.9.–30.11.2017, 22 t / 42,00 €
kevät 730246b 
18.1.–19.4.2018, 24 t / 46,00 €  
Lappeen koulu, sali, Järviniitynkatu 2 

 

to 19.30-21.00 
Valmentaja, liikunnanohjaaja 
Markku Timonen  
Kurssin sähly on yhteinen kuntoiluhar

-

rastus eri taitotason omaaville miehille 
ja naisille. Sählyssä hiki nousee pin-
taan ja kunto kohoaa. Alkulämmittelyn 
jälkeen alkaa itse pelaaminen, jonka 
lomassa opitaan sääntöjä. Ei tuntia 
kiirastorstaina. Taso: keskiraskas.

 ` KORIPALLOA MIEHILLE JA 
NAISILLE, Voisalmi
syksy 730249a 
14.9.–30.11.2017, 22 t / 42,00 €
kevät 730249b 
18.1.–19.4.2018, 24 t / 46,00 € 
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19  
to 19.30-21.00 
Tuntiopettaja Jouko Kaskinen  
Jokamiehen ja -naisen kuntoilua ja 
liikuntaa koripalloa pelaamalla. 
Ei tuntia kiirastorstaina.

PERJANTAI

 ` UUSI! TABATA+VENYTTELY 
syksy 730251a 
15.9.–1.12.2017, 11 t / 23,00 €
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 ` SENIORIJUMPPA 



pe 14.30-15.15 
Liikunnan vastuuopettaja Sinikka 
Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730239a. 
Lopputunti venytellään. 

 ` NUORTEN TREENIMIX
syksy 730252a 
15.9.–1.12.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730252b 
19.1.–20.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 15.30-16.15 
Liikunnan vastuuopettaja Sinikka 
Miettinen  
Nuorten treenimixissä (13–17-vuoti-
aat) pääset kokeilemaan erilaisia tapo-
ja liikkua iloisesti. Sisältöinä: Piloxing, 
tanssi, jooga, kuntoliikunta. 

 ` UUSI! LIIKUNTA 3–4-VUOTI-
AILLE, Ruoholampi
syksy 730214a 
15.9.–1.12.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730214b 
19.1.–20.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lappeen koulu, sali, Järviniitynkatu 2 
pe 17.45-18.30 
Liikunnanohjaaja (AMK) Jonna
Haapiainen  
Lapsen ikä ja kehitys huomioiden 
monipuolista liikuntaa. Tavoitteena 
liikunnan ilo, onnistumiset ja ydessä 
ryhmänä toimiminen. Liikuntaleikkejä, 
musiikkiliikuntaa, temppuratoja ja 
pelejä. 

 ` VATSA-PAKARA,  
Ruoholampi
syksy 730255a 
15.9.–1.12.2017, 11 t / 23,00 €  
kevät 730255b 
19.1.–20.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lappeen koulu, sali, Järviniitynkatu 2 
pe 18.35-19.20 
Liikunnan ohjaaja (AMK) Jonna 
Haapiainen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730209a.

LAUANTAI

 ` VATSA-PAKARA
syksy 730253a 
16.9.–2.12.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730253b 
20.1.–21.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
la 10.00-10.45 
Liikunnan ohjaaja (AMK) Jonna 
Haapiainen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730209a.
 

 ` LIIKKUVUUS JA VENYTTELY
syksy 730254a 
16.9.–2.12.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730254b 
20.1.–21.4.2018, 12 t / 24,00 €  
211 Sali, Pohjolankatu 27 
la 11.00-11.45 
Liikunnan ohjaaja (AMK) Jonna 
Haapiainen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730210a.

SUNNUNTAI

 ` UUSI! MAMMAPILATES 
syksy 730260a 
17.9.–3.12.2017, 11 t / 42,00 €
kevät 730260b 
21.1.–22.4.2018, 12 t / 46,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27  
su 15.00-15.45 
Jooga- ja pilatesopettaja Lauriina 
Nevala
Ks. sisältä kuten kurssissa 730218a.

 ` UUSI! TERVE SELKÄ
syksy 730261a 
17.9.–3.12.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730261b 
21.1.–22.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 16.00-16.45 
Jooga- ja pilatesopettaja Lauriina Ne-
vala 
Terve selkä- tunneilla keskitytään se-
län hyvinvointia edistäviin liikkeisiin 
rauhallisesti edeten. Harjoituksessa 
hyödynnetään erilaisia menetelmiä, 
mm. pilatesta. Kun selkä voi hyvin, 
koko keho voi hyvin. Kurssi sopii kai-
ken ikäisille selkävaivoista kärsiville 
sekä kenelle tahansa selän hyvinvoin-
nista kiinnostuneelle. Oma jumppa-
matto mukaan. Taso: aloittelijat. 

 ` NAISTEN PELIRYHMÄ,  
Kourula
syksy 730256a 

17.9.–3.12.2017, 22 t / 42,00 €

kevät 730256b 
21.1.–22.4.2018, 24 t / 46,00 € 
Kourulan liikuntahalli
su 17.30-19.00 
Valmentaja, liikunnanohjaaja 
Markku Timonen 
Kurssilla pelataan korista ja sählyä. 
Pelataan taitotasosta riippumatta eikä 
haittaa, vaikka et olisi aiemmin pelan-
nut kumpaakaan. Kurssilla opetellaan 
pelin ohella sääntöjä ja hikoillaan. 
Varusteena sisäpelivarusteet ja sähly-
maila. Taso: keskiraskas. 

 ` TANSSI

MAANANTAI

 ` ZUMBA GOLD® A
syksy 730313a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730313b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 10.30-11.15 
ZIN zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen  
Zumba Gold-tunnit on suunnattu 
paitsi aktiivisille ikäihmisille, myös 
iästä riippumatta aloitteleville zum-
baajille, tai rauhallisempaa tahtia 
toivoville. Tunnit on suunniteltu nive-
lystävälliseksi, joten hypyt ja kierrot on 
jätetty pois. Zumba Gold sopii myös 
erityisryhmille ja liikuntarajoitteisille. 
Tunneilla liikutaan lattarirytmien ja 
maailman musiikin tahdissa hauskasti 
ja innostavasti. 

 ` DANCE TONING 
syksy 730314a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730314b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 €  
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 11.25-12.10 
ZIN zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen  
Dance Toning on on koko vartaloa 
kiinteyttävä hauska tanssi- ja kiintey-
tystunti. Tunnilla käytetään käsipai-
noja. Tunti kehittää erityisesti koordi-
naatiokykyä ja lihaskestävyyttä sekä 
kiinteyttää vartaloa monipuolisesti. 
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kevät 730251b  
19.1.–20.4.2018, 12 t / 24,00 €  
211 Sali, Pohjolankatu 27  



syksy 730316a 
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730316b 
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Lappeenrannan palvelukeskus, pieni 
sali, Kauppakatu 58-60  
ma 16.30-17.15 
ZIN zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730313a.

 ` SALSA/LATINOMIX/ 
LATINFEVER
syksy 730318a
11.9.–27.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730318b 
15.1.–16.4.2018, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 17.05-18.05 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Salsa on eräs latinalaisamerikkalaisen 
tanssin muoto, joka on syntynyt pe-
rinteisistä kuubalaisista rytmeistä. Sen 
ominaispiirteitä ovat erilaiset vartalon 
ja lantion liikkeet sekä kissamainen ole-
mus. Kurssilla opetellaan muun muassa 
salsan rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja 
erilaisia askelkuvioita musiikin tahdissa. 
Latinomix on sekoitus useammasta 
tanssista, jotka tulevat Latinalaisesta 
Amerikasta. Latinomixissä tanssitaan 
Dominikaanisesta tasavallasta tulevaa 
romanttista bachataa sekä vauhdikasta 
merengueta, joissa on molemmissa 
helppo perusaskel sekä rytmi. Lisäksi 
iloista salsaa, joka on kuuluisin kuuba-
laisperäisistä tansseista. LatinFeverissä 
tanssitaan mm. vauhdikasta sambaa, 
tulista argentiinalaista tangoa sekä sen-
suellia rumbaa. Mukana myös kuubalai-
nen cha cha. Tällä kurssilla koet tanssin 
riemua iloisten latinalaisten rytmien 
parissa. Askelkuvioista rakennetaan 
koreografia kurssin aikana. Tunnin si-
sältö vaihtuu viikoittain näiden kolmen 
teeman välillä. Taso: aloittelijat. 

 ` ZUMBA®
syksy 730319a 
11.9.–27.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730319b 
15.1.–16.4.2018, 16 t / 30,00 € 

211 Sali, Pohjolankatu 27   
ma 18.10-19.10 
ZIN-zumbaohjaaja® Anne-Marie 
Koponen   
Zumba® on kaikille tarkoitettu todella 
hauska, vauhdikas ja innostava fitness-
ohjelma, jonka avulla nautit treenistä 
ja itsestäsi. Zumba® perustuu latino-
rytmien innoittamaan musiikkiin ja 
tanssiin. 

 ` Dance RUMBITA®Fuerte
syksy 730320a 
11.9.–27.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730320b 
15.1.–16.4.2018, 16 t / 30,00 €  
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 19.20-20.20 
Dance Rumbita ohjaaja 
Anne-Marie Koponen  
Dance RUMBITA®Fuerte on tanssil-
linen lihaskuntotreeni, jonka avulla 
saadaan näkyviä tuloksia hauskalla 
tavalla. Lihaskunto paranee, notkeus 
lisääntyy, vyötärö kaventuu ja ryhti 
avautuu! Liikeet ovat kauniita ja selkei-
tä, joten tunti sopii ihan kaikille. Dance 
RUMBITA®Fuerte - tunnilla pääset 
harjoittamaan lihaskuntoa mukaansa 
tempaavan lattarimusiikin parissa. 
Ripaus flamencotaidetta treeniisi- Óle! 
Keskiraskas. 

 ` UUSI! SALSA/KIZOMBA
syksy 730321a 
11.9.–27.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730321b 
15.1.–16.4.2018, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 20.25-21.25 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Salsa on eräs latinalaisamerikkalaisen 
tanssin muoto, joka on syntynyt pe-
rinteisistä kuubalaisista rytmeistä. Sen 
ominaispiirteitä ovat erilaiset vartalon 
ja lantion liikkeet sekä kissamainen 
olemus. Kizomba on sensuelli afrikka-
lainen tanssi, joka on saanut vaikut-
teensa sembasta, zoukista, tangosta 
ja merenguesta jalostuen Angolassa 
vetäväksi maailmantanssiksi. Kurssilla 
opetellaan muun muassa rytmiikkaa, 
vartalon käyttöä ja erilaisia askelkuvi-
oita musiikin tahdissa. Askelkuvioista 
rakennetaan kurssin aikana koreog-
rafia. Aiempaa kokemusta salsasta tai 
kizombasta ei tarvita. 

TIISTAI

 ` LAVIS-LAVATANSSI- 
JUMPPA® A
syksy 730325a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730325b 
16.1.–10.4.2018, 12 t /25,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ti 11.30-12.15 
LAVIS®-ohjaaja Sinikka Miettinen   
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi haus-
ka, helppo ja hikinen liikuntamuoto, 
joka perustuu lavatanssiaskeleiden 
ja jumpan välimuotoon. LAVISta 
tanssitaan yksin, joten ei ole vaaraa 
että kukaan talloo varpaille. Tunnilla 
tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja 
kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha 
cha ja salsa. Tunnilla jopa opit eri lava-
tanssiaskeleiden perusteita kuntoilun 
ohella. Kuten lavatansseissa, LAVIKSES-
SA tanssitaan kaksi samaa tanssilajia 
peräkkäin ja tunnilla soi perinteinen 
suomalainen lavatanssimusiikki. 
Lavatanssi on niin mukavaa, että et 
edes huomaa kuntoilevasi. LAVIS-la-
vatanssijumpan periaatteisiin kuuluu, 
että tanssiaskeleet ja koreografiat ovat 
niin helppoja, että mukaan pääsee 
tottumattomampikin tanssija. Tunnilla 
käydään monipuolisesti läpi eri lava-
tanssilajeja ja jokainen löytää tunnilta 
omat tähtihetkensä.

 ` LAVIS-LAVATANSSI- 
JUMPPA® B
syksy 730323a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730323b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 25,00 € 
Lappeenrannan palvelukeskus, pieni 
sali, Kauppakatu 58-60 
ti 12.00-12.45 
Lavisohjaaja® Anne-Marie Koponen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a. 

 ` Dance RUMBITA®Fiesta
syksy 730324a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730324b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 € 
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samalla kun teemme tehokkaan, 
monipuolisen ja kokonaisvaltaisen 
treenin niin lihaksille kuin hapenkulje-
tuselimistöllekin!
 

 ` ZUMBA GOLD® B

DanceToning-tunnilla pidät hauskaa 

Lappeenrannan palvelukeskus, 
pieni sali, Kauppakatu 58-60 
ti 12.55-13.40 



lavasti ja ilmaisemaan erilaisia tunne-
tiloja. Sopii kaikille- niin tanssista kuin 
kuntoilustakin kiinnostuneille. Tunnin 
lopuksi tehdään koreografia opetel-
luista askeleista. Ripaus flamenco-
taidetta treeniisi- Óle! Taso: aloittelijat. 

 ` ZUMBA®, SKINNARILA
syksy 730339a 
12.9.–28.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730339b 
16.1.–10.4.2018, 16 t / 30,00 € 
Skinnarilan koulu,sali, Ostosraitti 3 
ti 18.00-19.00 
ZIN zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen  
Zumba® on yhtä aikaa hauska, teho-
kas ja mukaansatempaava fitness-
tanssitunti. Zumba® tunnilla soi 
latinalaismusiikkin rytmit ja maailman 
musiikkin hitit. Askeleet ovat helppoja 
ja pääset mukaan jo ensimmäisestä 
tunnista lähtien. Zumba® sopii kaikille, 
aikaisempaa tanssitaustaa ei tarvita!

 ` ZUMBA®, Kesämäki
syksy 730326a 
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730326b 
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Kesämäen koulu, liikuntasali, 
Lavolankatu 16 
ti 18.15-19.00 
ZIN zumbaohjaaja® Pinja Simola  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730339a.

KESKIVIIKKO

 ` ZUMBA GOLD® C
syksy 730328a 
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730328b 
17.1.–11.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 12.30-13.15 
ZIN zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730313a.

 ` LAVIS-LAVATANSSI- 
JUMPPA® C
syksy 730329a 
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 €

kevät 730329b 
17.1.–11.4.2018, 12 t / 25,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 13.30-14.15 
LAVIS®-ohjaaja Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

 ` LAVIS-LAVATANSSI- 
JUMPPA® E
syksy 730377a 
13.9.–29.11.2017, 23 t / 23,00 €
kevät 730377b 
15.1.–11.4.2018, 12 t / 25,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ke 17.10-17.55 
LAVIS®-ohjaaja Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

 ` UUSI! DANCEHALL A
syksy 730327a 
13.9.–29.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730327b 
17.1.–11.4.2018, 16 t / 30,00 € 
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60   
ke 15.25-16.25 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Dancehall on jamaikalainen tanssi- ja 
musiikkityyli, joka on samalla rentoa ja 
voimakkaan fyysistä, mutta karibialaisen 
rentoa. Sen juuret ovat afrikkalaisessa 
tanssissa. Dancehall on yksi tämän 
hetken kuumimpia tanssityylejä, josta 
otetaan paljon vaikutteita muihin tans-
silajeihin. Askelkuvioista rakennetaan 
koreografia kurssin aikana. Aiempaa 
kokemusta dancehallista ei tarvita. 

 ` LAVIS-LAVATANSSI- 
JUMPPA® D
syksy 730356a 
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730356b 
17.1.–11.4.2018, 12 t / 25,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60  
ke 16.40-17.25 
Lavis®ohjaaja Anne-Marie Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

 ` Dance RUMBITA®Fiesta
syksy 730330a 
13.9.–29.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730330b 
17.1.–11.4.2018, 16 t / 30,00 € 

Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60 
ke 17.40-18.40 
Dance Rumbita ohjaaja 
Anne-Marie Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730324a.

 ` ITÄMAINEN TANSSI,  
KOREOGRAFIA
syksy 730331a 
13.9.–29.11.2017, 15 t / 28,00 €  
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60    
ke 19.00-20.00 
Tuntiopettaja Mila Brisk  
Harjoittelemme syksyn aikana 2–3 
erilaista koreografiaa. Tunnit ovat pe-
rusliikkeet hallitseville. Mukaan jous-
tavat vaatteet, tossut halutessa, oma 
huivi suotava, mutta opettajalta sen 
voi myös lainata. 

 ` ITÄMAINEN TANSSI,  
KOREOGRAFIA
kevät 730332b
17.1.–11.4.2018, 16 t / 30,00 € 
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60    
ke 19.00-20.00 
Tuntiopettaja Jessi Sahlberg   
Jatkotason kurssilla yhdistellään moni-
puolisesti perusliikkeitä, hiotaan tek-
niikkaa ja tehdään pidempiä sarjoja. 
Tunnin alussa lämmittely ja lopussa 
venyttelyä. Opettelemme kaksi eri 
tanssia kevään aikana, perinteisen-ja 
modernin itämaisen tanssin koreogra-
fian. Kurssi soveltuu yli 3 vuotta tanssi-
neille. Keskiraskas. 

TORSTAI

 ` ZUMBA GOLD® D
syksy 730333a 
14.9.–30.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730333b 
18.1.–12.4.2018, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27   
to 11.30-12.15 
ZIN-zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730313a.

PERJANTAI

 ` LAVIS-LAVATANSSI- 
JUMPPA® F
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Dance Rumbita ohjaaja Anne-Marie 
Koponen  
Dance RUMBITA®Fiesta yhdistää tans-
sin ilon helppoon mutta ilmaisuvoi-
maiseen liikekieleen ja latinopoppiin. 
Tavoitteena on oppia liikkumaan su-



211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 13.30-14.15 
LAVIS®-ohjaaja Sinikka Miettinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

 ` REGGAETON
syksy 730335a 
15.9.–1.12.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730335b 
19.1.–20.4.2018, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 18.10-19.10 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Reggaeton on musiikkityyli, jossa sekoit

-tuu jamaikalainen reggae ja dancehall 
sekä Amerikan hip hop. Rytmikäs reg-
gaetonmusiikki on vallannut yökerhojen 
tanssilattiat niin Latinalaisessa Amerikas

-sa kuin Euroopassakin. Reggaetonissa 
käytetään runsaasti keskivartaloa sekä 
tehdään erilaisia hartioiden ja lantion 
liikkeitä. Kurssilla tehdään erilaisia as-
kelsarjoja, joissa pääpaino on vartalon 
liikkeissä. Askelkuvioista rakennetaan 
tunnin aikana koreografia. Aiempaa 
kokemusta reggaetonista ei tarvita. 

 ` UUSI! DANCEHALL B
syksy 730375a 
15.9.–1.12.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730375b 
19.1.–20.4.2018, 16 t /30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 19.15-20.15 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730327a.

SUNNUNTAI

 ` ITÄMAINEN TANSSI,  
ALKEET, taso 1 
syksy 730340a 
17.9.–3.12.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730340b 
21.1.–22.4.2018, 16 t / 30,00 €  
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60  
su 17.00-18.00 
Tuntiopettaja Sanna Pekari  
Kurssilla opettelemme itämaisen 
tanssin perusliikkeitä. Harjoittelemme 
keskikehon hallintaa, ala- ja ylävar-
talon liikeratoja, sekä käsien ja pään 
liikkeitä. Kehitämme kehon liikkuvuut-
ta, koordinaatiota ja lihasten hallintaa 
sekä pyrimme löytämään itämaisen 
tanssin ominaispiirteet. Kurssi on tar-
koitettu vasta-alkajille, mutta se sopii 
myös perusliikkeet hallitseville kerta-
us- ja tekniikkakurssiksi. 

 ` ITÄMAINEN TANSSI, JATKO, 
taso 2 
syksy 730341a 
17.9.–3.12.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730341b 
21.1.–22.4.2018, 16 t / 30,00 € 
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60    
su 18.15-19.15 
Tuntiopettaja Sanna Pekari  
Jatkamme itämaisen tanssin tekniik-
kaharjoituksia: hiomme alkeiskurssilla 
opittua perustekniikkaa erilaisina sar-
joina ja opettelemme uusia liikkeitä ja 
liikeyhdistelmiä. Harjoittelemme myös 
helpohkoa tanssikoreografiaa. Kurssi 
on tarkoitettu perusliikkeet osaaville. 

 ` Tanssin lyhytkurssit
Kurssit pidetään opistotalolla, 
Pohjolankatu 27, sali 211.

 ` SYKSYN LATINOMARATON  
syksy 730311a  
4.9.2017, 2 t / 10,00 € 
ma 17.00-18.30
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Latinomaraton on sekoitus useammasta 
tanssista, jotka tulevat Latilanalaisesta 
Amerikasta. Kurssilla tanssitaan mm. 
vauhdikasta merengueta ja romanttista 
bachataa Dominikaanisesta tasavallasta 
sekä iloista salsaa Kuubasta. Merengue 
on hauska tanssi, jossa on helppo pe-
rusaskel sekä rytmi. Bachata on usein 
hitaampitempoisempi kuin merengue. 
Salsa on kuuluisin kuubalaisperäisistä 
tansseista ja on erittäin suosittu eri 
puolilla maailmaa. Lisäksi kurssilla 
tanssitaan vauhdikasta sambaa, tulista 
argentiinalaista tangoa, kuubalaista 
cha cha cha:ta sekä sensuellia rumbaa. 
Askelsarjat ovat helppoja, jolloin ilman 
aiempaa kokemusta näistä tansseista 
tottumattomampikin tanssija pääsee 
heti mukaan latinotanssien maailmaan. 
Tällä kurssilla koet tanssin riemua latino-
rytmien parissa. 

 ` AFROFLOW  
syksy 730337a  
17.9.–24.9.2017, 2 x 60 min / 12,00 €
su 12.20-13.20 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Afrotanssin liikkeisiin perustuva tanssi-
tunti. Afron liike on kokonaisvaltaista, 
rentoa ja energistä. Tunnilla tehdään 
erilaisia tanssisarjoja ja perehdytään 
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syksy 730334a 
15.9.–1.12.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730334b 
19.1.–20.4.2018, 12 t / 25,00 € 



afrotanssille ominaisiin liikkeisiin. Tunti 
sisältää venyttelyt. 

 ` PARISALSA, alkeet A
syksy 730338a  
30.9.–14.10.2017, 6 t / 19,00 € 
la 12.00-13.30 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 
Kurssilla tutustutaan kuubalaisen 
parisalsan perusteisiin opetellen pari-
salsan peruskuvioita, vientitekniikkaa, 
seurantaa ja rytmiikkaa. Ilmoittautu-
minen mieluiten oman parin kanssa. 

 ` PARISALSA, alkeet B 
syksy 730350a  
11.11.–25.11.2017, 6 t / 19,00 € 
la 12.00-13.30 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730338a.

 ` LATIN MIX, lyhytkurssi A 
kevät 730378b 
27.1.–27.1.2018, 2 t / 10,00 € 
la 12.00-13.30 
Tuntiopettaja Pinja Simola  
Latin Mix- tunnilla opetellaan erilais-
ten latinotanssien askelia, joiden poh-
jalla rakennetaan koreografia tai kaksi. 
Tunnilla opeteltavia tansseja ovat 
esim. salsa, bachata ja reggaeton. 

 ` PARISALSA, alkeet C 
kevät 730342b  
3.2.–17.2.2018, 6 t / 19,00 €  
la 12.00-13.30 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730338a.

 ` UUSI! KANSANTANSSI  
TUTUKSI 
kevät 730336b  
10.2.–11.2.2018, 8 t / 23,00 €  
la 13.45-17.00 ja su 11.30-14.45 
Kansantanssiohjaaja Tuija-Liisa Leino
Kurssilla tutustutaan suomalaisen kan-
santanssin tanssilajeihin mm. sottiisiin, 
polkkaan ja katrilliin, sekä kansantans-
seissa yleisesti käyttäviin kuvioihin, ot-
teisiin ja vakio-osiin. Kurssilaiset pää-
sevät tekemään oman katrillin, sekä 
oppivat muita pieniä kansantansseja. 
Kurssilla tarvitaan liikuntaan soveltuva 
vaatetus ja tanssimiseen soveltuvat 
kengät/tossut.

 ` PARISALSA, alkeet D 
kevät 730343b  
10.3.–24.3.2018, 6 t / 19,00 €
la 12.00-13.30 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730338a. 

 ` SALSA, alkeisjatko  
kevät 730322b  
11.3.–25.3.2018, 6 t / 19,00 €
su 11.50-13.20 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Salsa on eräs latinalaisamerikkalaisen 
tanssin muoto, joka on syntynyt pe-
rinteisistä kuubalaisista rytmeistä. Sen 
ominaispiirteitä ovat erilaiset vartalon 
ja lantion liikkeet sekä kissamainen 
olemus. Kurssilla opetellaan muun 
muassa salsan rytmiikkaa, vartalon 
käyttöä ja erilaisia askelkuvioita mu-
siikin tahdissa. Askelkuvioista raken-
netaan tunnin aikana koreografia. 
Kurssi on tarkoitettu salsan perusteet 
jo osaaville. 

 ` LATIN MIX, lyhytkurssi B 
kevät 730379b 
7.4.–7.4.2018, 2 t / 10,00 € 
la 12.00-13.30 
Tuntiopettaja Pinja Simola  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730378a. 

 ` HYVÄ OLO

 ` CHI KUNG - KIINALAINEN 
VOIMISTELU JA ITSEHOITO A 
syksy 730401a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 40,00 €  
kevät 730401b 
16.1.–10.4.2018, 24 t / 43,00 €
Steinerkoulu, Marssitie 21, Marssitie 21   
ti 18.00-19.30 
Kehoterapeutti Riitta Kokko  
Chi Kung (Qigong) on kiinalaiseen 
energialääketieteeseen ja filosofiaan 
perustuva harjoitusohjelma kehon 
ja mielen hyvinvointiin. Harjoitukset 
sisältävät kehon liikkeitä, hengitystä, 
akupainantaa sekä virittäytymistä kor-
keampiin energioihin. Mukana myös 
itsehoitoa, mm. niskalle ja hartioille. 
Harjoitukset ovat ulkoisesti helppoja, 
mutta sisäisesti intensiivisiä. Ne sopi-
vat kaikenikäisille ja -kuntoisille ja ovat 
sovellettavissa mahdollisiin liikerajoi-
tuksiin. Kurssi on tarkoitettu sekä aloit-

telijoille että aiemmin harrastaneille. 
Vaatetuksena kiristämätön asu, sukat 
ja/tai sisätossut.

 ` MINDFULNESS  
KASVATTAJILLE  
syksy 730404a  
26.9.–10.12.2017, 21 t / 51,00 €
Tirikan päiväkoti, Armilankatu 33 A   
ti 17.30-19.00 ja la 11.30-15.30 
Mindfulness-ohjaaja (MBSR, MYmind, 
.b), toimintaterapeutti Merja Tompuri  
Kurssilla tutustutaan mindfulnessin 
perusharjoituksiin (kuten kehomedi-
taatio, istumameditaatio ja harjoitta-
minen arjessa). Tavoitteena on antaa 
keinoja stressinhallintaan ja tukea 
mielentyyneyttä. Näkökulma painot-
tuu arjen sujuvuuteen lasten kanssa, 
olet sitten vanhempi tai ammattikas-
vattaja. Oman harjoittamisen lisäksi 
annetaan vinkkejä, miten aiheita voi 
käsitellä lasten kanssa. Kotitehtäviä. 
Kurssiin sisältyy myös miniretriitti, joka 
pidetään su 11.12. klo 11.30-15.30 
opistotalolla.

 ` CHI KUNG - KIINALAINEN 
VOIMISTELU JA ITSEHOITO B (OS)
syksy 730412a 
15.9.–1.12.2017, 22 t / 40,00 € 
kevät 730412b 
19.1.–20.4.2018, 24 t / 43,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27   
pe 11.45-13.15 
Kehoterapeutti Riitta Kokko  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730401a.

 ` Hyvän olon  
lyhytkurssit

 ` MINDFULNESS TUTUSTU-
MISVIIKONLOPPU A
syksy 730402a 
19.8.–20.8.2017, 13 t / 33,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
la ja su 10.00-15.00 
Mindfulness-ohjaaja Marjo Niiranen  
Tervetuloa Mindfulness-tutustumisvii-
konloppuun (suomennettuna Mindful-
ness = hyväksyvä tietoinen läsnäolo), 
joka soveltuu mm. henkilöille, joita 
mindfulness-harjoitteet kiinnostavat: 
voit olla vasta-alkaja, harjoitteisiin 
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perehtynyt tai viikonlopun jo aiemmin 
käynyt. Kurssi mm. avaa mindfulness-
harjoitteiden maailmaa, tarjoaa hyvän 
kuvan tulla myöhemmin mukaan 
8-viikon Mindfulness-MBSR* -kurssille 
(*Mindfulness-Based Stress Reduction-
menetelmä/Jon Kabat-Zinn -> viikon-
lopun pohjana) & samalla saat irtioton 
arjesta. Mindfulness-harjoitteet ovat 
yksinkertaisia (mm. kehomeditaatio & 
helppoja joogaliikkeitä). Mukaan oma 
alusta & välipala. 

 ` UUSI! HYVINVOIVA MINÄ  
syksy 730409a  
16.9.–15.10.2017, 20 t / 50,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
la ja su 10.30-14.15  
LCA Life Coach, elämäntaidonvalmen-
taja Taru Järvinen  
Millainen on elämäntilanteesi? Mil-
laista on juuri sinun näköinen elämä? 
Millaisia unelmia sinulla on? Näihin 
kysymyksiin pääset pohtimaan vasta-
uksia ja löytämään oivalluksia ryhmä-
muotoisella elämäntaidonvalmennus 
-kurssilla. Kurssilla pysähdyt elämäsi 
äärelle, löydät vahvuuksiasi, mahdol-
lisia muutostarpeitasi sekä rakennat 
itseäsi innostavat tavoitteet ja suun-
nitelman niiden saavuttamiseksi. 
Elämäntaidonvalmennus on ratkaisu-
keskeistä valmennusta, jossa valmen-
nettava nähdään aina oman elämänsä 
asiantuntijana. Kurssilla käytävissä 
keskusteluissa jokainen jakaa sen mikä 
tuntuu sopivalta. Tuo mukanasi sakset, 
liimaa, paperia, värikyniä/tusseja. 

 ` HENGITTÄEN TERVEYTTÄ, 
ENERGIAA, TIETOISUUTTA  
syksy 730406a  
23.9.2017, 7 t / 23,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27 
la 12.00-17.15 
Kehoterapeutti Riitta Kokko  
Kurssi auttaa ymmärtämään hengityk-
sen keskeisen merkityksen terveyden 
ja hyvinvoinnin perustana. Oikea ja 
riittävä hengitys ei ole itsestäänsel-
vyys, vaan pikemminkin on harvinaista 
tavata ihminen, jonka hengitys on 
riittävää ja vapaata. Teorian ohella 
tällä kehokeskeisellä kurssilla tehdään 
lukuisia hengitysharjoituksia eri ta-
voittein. Mukana on myös kiinalaisen 
energialääketieteen näkökulma Chi 
Kung -harjoituksineen sekä reichi-

lainen bioenergetiikka luonnollista 
hengitystä estävien jännitysten pur-
kamiseksi. Kurssi sisältää myös hengi-
tyksen henkisen aspektin tietoisuuden 
laajentajana auttaen ymmärtämään 
todellisen itsemme luonnetta ja sen 
voimaa elämämme todellisuuden luo-
jana. Kurssille ovat tervetulleita kaikki, 
myös sellaiset, joilla on hengityselin-
sairauksia. Harjoituksissa korostuu 
helppous ja rentous. Oma alusta, eväät 
ja vesipullo mukaan; myös pieni tyyny 
ja peite jos mahdollista. Lämmin, kiris-
tämätön vaatetus. 

 ` SHAKTITANSSISTA HYVÄÄ 
OLOA KEHOLLE JA MIELELLE A
syksy 730407a 
1.10.2017, 3 t /14,00 €  
211 Sali, Pohjolankatu 27    
su 11.30-14.15 
Jooganopettaja Marjo Niiranen 
Tervetuloa hetkeksi hellittämään ko-
konaisvaltaisen kehoa ja mieltä tasa-
painottavan luovan joogaharjoituksen, 
Shaktitanssin, pariin. Tässä luovassa 
joogamuodossa yhdistyy mm. jooga, 
vapaa kehon liike, rentoutuminen sekä 
meditaatio. Saat tukea mm. muihin 
harjoittamiisi jooga-/meditaatio-/
liikeharjoituksiin. Aiempaa kokemusta 
ei tarvitse olla, harjoitusmuoto 
soveltuu hyvin sekä miehille että 
naisille eikä vaadi ennakkopaineita 
eikä -tietoja, kaikki tehdään oman 
kehon ehdoilla. Mukaan oma alusta.

 ` MINDFULNESS TUKI- 
PÄIVÄT A
syksy 730403a
5.11.–26.11.2017, 11 t / 27,00 €  
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 11.30-13.30 
Mindfulness-ohjaaja Marjo Niiranen  
Tervetuloa Mindfulness-tuki-päiviin 
mm. ylläpitämään omaa mindfulness-
harjoittamista yhdessä muiden kanssa. 
Harjoitukset pohjaavat Jon Kabat-Zin-
nin Mindfulness-MBSR* -menetelmään 
(*Mindfulness-Based Stress Reduction, 
suomennettuna Mindfulness = hyväk-
syvä tietoinen läsnäolo) ja voit tulla 
mukaan, jos sinulla on aiempaa koke-
musta mindfulness-harjoitteista esim. 
8-viikon Mindfulness-MBSR -kurssin/
viikonlopun, tai mahdollisesti vastaa-
vanlaisten mindfulness-harjoitteiden, 
muodossa (kurssi on avoin vaikka et 

harjoittaisi säännöllisesti). Mukaan 
oma alusta, viltti ja tyyny/-jä istumista 
tukemaan. Kurssi kokoontuu 5.11., 
12.11., 19.11. ja 26.11.2017.

 ` MINDFULNESS TUTUSTU-
MISVIIKONLOPPU B
kevät 730408b 
13.1.–14.1.2018, 13 t / 33,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27   
la 10.00-15.00 ja su 10.00-15.00 
Mindfulness-ohjaaja Marjo 
Niiranen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730402a.

 ` MINDFULNESS  
TUKIPÄIVÄT B
kevät 730405b 
28.1.–25.2.2018, 11 t / 27,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
su 11.30-13.30 
Mindfulness-ohjaaja Marjo 
Niiranen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730403a. 
Kurssi kokoontuu 28.1., 4.2., 18.2. ja 
25.2.2018. 

 ` SHAKTITANSSISTA HYVÄÄ 
OLOA KEHOLLE JA MIELELLE B
kevät 730411b 
3.3.2018, 3 t / 14,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27  
la 12.00-14.15 
Jooganopettaja Marjo Niiranen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730407a.

 ` 8-VIIKON MINDFULNESS 
MBSR-KURSSI  
kevät 730410b  
8.4.–9.6.2018, 38 t / 95,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 18.00-20.30, la 12.00-14.30 ja 
su 12.00-14.30 
Mindfulness-ohjaaja Marjo 
Niiranen 
Kurssi kokoontuisi seuraavina päivinä 
(yhteensä 38 oppituntia): su 8.4. klo 
11.30-14.30, la 14.4. klo 12-14.30, la 
21.4. klo 12-14.30, la 5.5. klo 12-14.30, 
la 19.5. klo 12-14.30, pe 25.5. klo 18-
20.30, la 26.5. klo 9-16.30, su 3.6. klo 
13.00-15.30 ja la 9.6. 12-15.00. Tervetu-
loa mukaan maailmalla laajan suosion 
saaneelle 8-viikon Mindfulness-MBSR* 
-kurssille (*Mindfulness-Based Stress 
Reduction-menetelmä/Jon Kabat-
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Zinn, suomennettuna Mindfulness = 
hyväksyvä tietoinen läsnäolo), joka 
soveltuu mm. Sinulle, joka haluat 
tutustua mindfulness-harjoitteiden 
mahdollistamiin vaikutuksiin 8-viikon 
ajanjaksolla yhteisten tapaamisten ja 
kotona päivittäin (noin 30–45 min.) 
tehtävien mindfulness-harjoitteiden 
muodossa. Voit olla vasta-alkaja tai jo 
harjoitteisiin perehtynyt. Kurssimateri-
aalista tulee erillinen materiaalimaksu. 
Lue lisää kurssista netti-ilmoittautumi-
sen yhteydestä! 

 ` JOULUKUUN  
YKSITTÄISKERRAT
Kurssit pidetään opistotalolla, 
Pohjolankatu 27, sali 211.

 ` JOULUKUUN Yoga Flow™, 
YKSI KERTA  
syksy 730155a  
5.12.2017, 60 min / 6,00 €
ti 18.40-19.40 
Yoga Flow ohjaaja Anne-Marie 
Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730135a.

 ` JOULUKUUN LAVIS-LAVA-
TANSSIJUMPPA®, YKSI KERTA, 
Kanavansuun asukastila 
syksy 730315a  
5.12.2017, 45 min / 5,00 € 
ti 20.00-20.45
HUOM! Kanavansuun asukastila, sali, 
Tukkimiehenkatu 1
LAVIS®-ohjaaja Sinikka Miettinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730235a.

 ` JOULUKUUN BODY JOOGA, 
YKSI KERTA  
syksy 730138a  
13.12.2017, 60 min / 6,00 €
ke 17.40-18.40 
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730131a.

 ` JOULUKUUN PILOXING,  
YKSI KERTA  
syksy 730257a  
7.12.2017, 60 min / 6,00 € 
to 16.30-17.30 

Piloxing ohjaaja Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730232a.

 ` JOULUKUUN KUNTOLIIKUN-
TA, YKSI KERTA  
syksy 730259a  
11.12.2017, 45 min / 5,00 € 
ma 11.00-11.45 
Liikunnan vastuuopettaja  
Sinikka Miettinen  
Hiki pintaan, hymy huuleen ja vauhti 
koipiin joulutunnelmin. 

 ` JOULUKUUN TABATA,  
YKSI KERTA 
syksy 730250a  
13.12.2017, 30 min / 4,00 € 
ke 17.00-17.30 
Liikunnan vastuuopettaja  
Sinikka Miettinen  
30 minuutin tehotreeni kaikille jotka 
haluavat haastaa itsensä! Hiki pintaan, 
hymy huuleen ja vauhti koipiin joulu-
tunnelmin. 

 ` JOULUKUUN DANCEHALL, 
YKSI KERTA  
730376a  
4.12.2017, 60 min / 6,00 € 
ma 17.00-18.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730307a.

 ` JOULUKUUN Dance RUMBI-
TA®, MARATON, YKSI KERTA 
syksy 730346a  
4.12.2017, 90 min / 10,00 € 
ma 18.10-19.40 
Dance Rumbita ohjaaja  
Anne-Marie Koponen  
Ks. sisältö kuten kursseissa 730306a 
ja 730309a. Dance RUMBITA®Fiesta 45 
min ja Dance RUMBITA®Fuerte 45 min. 
Ripaus flamencotaidetta treeniisi - Óle!

 ` JOULUKUUN LATINO- 
MARATON, YKSI KERTA  
syksy 730344a  
5.12.2017, 90 min / 10,00 €  
ti 17.00-18.30 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730311a.

 ` JOULUKUUN LAVIS-LAVA-
TANSSIJUMPPA®, YKSI KERTA  
syksy 730345a  
11.12.2017, 45 min / 5,00 € 
ma 12.00-12.45 
LAVIS®-ohjaaja Sinikka Miettinen   
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

 ` ZUMBA® MASTERCLASS 2 x 
60 min, YKSI KERTA 
syksy 730348a  
11.12.2017, 120 min / 15,00 €  
ma 17.00-19.00 
ZIN-zumbaohjaajat® Sinikka Miettinen 
ja Pinja Simola   
Liikutellaan Sinikan ja Pinjan yhteis-
tunnilla lantiot notkeiksi ja nautitaan 
rytmikkäästä musiikista zumban mer-
keissä ennen joulua! 

 ` LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA® 
JOULUMARATON, YKSI KERTA 
syksy 730349a  
12.12.2017, 75 min / 8,00 € 
ti 17.00-18.15 
LAVIS®-ohjaaja Sinikka Miettinen  
Tervetuloa Lavistelemaan ja hake-
maan hikeä ja iloista mieltä Lavis-
maratonilta! 

 ` ZUMBA GOLD® 75 min  
Bling Bling Party, YKSI KERTA 
syksy 730347a  
14.12.2017, 75 min / 8,00 €
to 16.30-17.45 
ZIN-zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen  
”Riisu pois jo arkipaita, jotain kiiltävää 
päälle laita” ja tule bailaamaan! Liiku-
tellaan lantiot notkeiksi ja nautitaan 
rytmikkäästä musiikista zumban mer-
keissä ennen joulua! 

 ` KESÄKURSSIT, 
23.4.2018 alkaen
Kurssit pidetään opistotalolla, 
Pohjolankatu 27, sali 211.
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 ` KESÄKURSSI: LAVIS- 
LAVATANSSIJUMPPA® A 
kevät 730351b 
23.4.–4.6.2018, 9 t / 18,00 €
ma 11.00-12.00 
LAVIS®-ohjaaja Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

 ` KESÄKURSSI: TABATA JA  
VENYTTELY  
kevät 730265b  
23.4.–11.6.2018, 7 t / 14,00 €
ma 16.30-17.15 
Liikunnan vastuuopettaja  
Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730239a. 
Lopputunti venytellään. Ei kurssia 30.4.

 ` KESÄKURSSI: ZUMBA® A 
kevät 730352b  
23.4.–11.6.2018, 9 t / 18,00 € 
ma 17.30-18.30 
ZIN-zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730339a. Ei 
kurssia 30.4.

 ` KESÄKURSSI: BODY JOOGA  
kevät 730158b  
23.4.–11.6.2018, 9 t / 22,00 € 
ma 18.40-19.40 
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730151a. Ei 
kurssia 30.4.

TIISTAI 
(ei tuntia 1.5.)

 ` KESÄKURSSI: KUNTOA JA 
TERVEYTTÄ NAISILLE  
kevät 730266b  
24.4.–12.6.2018, 7 t / 14,00 €
ti 11.00-11.45 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen   
Ks. sisältö kuten kurssissa 730215a.
 

 ` KESÄKURSSI:  
KUNTOJUMPPA  
kevät 730268b  
24.4.–12.6.2018, 7 t / 14,00 €
ti 15.55-16.40 

PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi Suninen  
Monipuolisesti kehoa treenava jump-
pa. Tunti koostuu sykettä kohottavasta 
alkulämmittelystä, lihaskunto- ja 
hallintaosiosta ja loppuvenyttelystä. 
Mukavaa yhdessä treenaamista! Oma 
alusta mukaan. 

 ` KESÄKURSSI: SALSA/  
LATINOMIX /LATINFEVER  
kevät 730358b  
24.4.–12.6.2018, 9 t / 18,00 €
ti 16.50-17.50 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730318a.

 ` KESÄKURSSI: Dance 
RUMBITA®Fiesta/Fuerte  
kevät 730355b  
24.4.–12.6.2018, 9 t / 18,00 €
ti 18.00-19.00 
Dance Rumbita ohjaaja 
Anne-Marie Koponen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730320a ja 
730324a. 

 ` KESÄKURSSI: HORMONI-
JOOGA NAISILLE  
kevät 730164b  
24.4.–12.6.2018, 14 t / 34,00 €
ti 19.10-20.40 
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo  
Luonnonmukainen tapa tasapainottaa 
hormonitoimintaa ja lisätä elinvoi-
maisuutta. Hormonijooga perustuu 
hatha- ja kundaliinijoogaan sekä 
tiibetiläiseen energiajoogaan. Sopii 
aiemmin joogaa harrastaneille. Kurssi 
ei kuitenkaan sovi raskaana oleville, 
vakavista sydänoireista kärsiville tai 
hormoniperäisistä syistä (rintasyöpä, 
myoma, endometrioosi, osteoporoo-
si). Tarvittaessa ohjemoniste 10 euron 
lisämaksusta. Mukaan oma alusta. 
Taso: keskiraskas. 

KESKIVIIKKO

 ` KESÄKURSSI: ZUMBA GOLD®  
kevät 730357b  
2.5.–13.6.2018, 7 t / 14,00 € 
ke 11.00-11.45
ZIN zumbaohjaaja® Sinikka Miettinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730313a.

 ` KESÄKURSSI: KUNTOPIIRI  
kevät 730269b  
2.5.–13.6.2017, 7 t / 14,00 €
ke 12.00-12.45 
Liikunnan vastuuopettaja  
Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730219a.

 ` KESÄKURSSI: Dance 
RUMBITA®Fiesta  
kevät 730361b  
25.4.–6.6.2018, 9 t / 18,00 €
ke 13.00-14.00 
Dance Rumbita ohjaaja, tuntiopettaja 
Anne-Marie Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730306a.

 ` KESÄKURSSI: Dance 
RUMBITA®Fuerte  
kevät 730353b  
2.5.–13.6.2018, 9 t / 18,00 €
ke 14.10-15.10 
Dance Rumbita ohjaaja  
Anne-Marie Koponen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730309a.

 ` KESÄKURSSI: LAVIS-LAVA-
TANSSIJUMPPA® B  
kevät 730359b  
2.5.–13.6.2018, 7 t / 14,00 €
ke 16.15-17.00 
Lavis-ohjaaja® Sinikka Miettinen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.  

 ` KESÄKURSSI: PILOXING®  
kevät 730267b  
2.5.–13.6.2018, 9 t / 18,00 €
ke 17.15-18.15 
Piloxing-ohjaaja Sinikka Miettinen 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730232a.

 ` KESÄKURSSI: REGGAETON  
kevät 730360b  
2.5.–13.6.2018, 9 t / 18,00 €
ke 18.25-19.25 
ZIN zumbaohjaaja® Anne-Marie 
Koponen   
Ks. sisältö kuten kurssissa 730310a.

 ` KESÄKURSSI: CHI KUNG - 
KIINALAINEN VOIMISTELU JA 
ITSEHOITO  
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kevät 730415b  
2.5.–13.6.2018, 14 t / 26,00 €
ke 19.30-21.00 
Kehoterapeutti Riitta Kokko  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730401a.

TORSTAI   
(ei kurssia helatorstaina 10.5.)

 ` KESÄKURSSI: HATHAJOOGA, 
ALKEISJATKO  
kevät 730159b  
3.5.–31.5.2018, 8 t / 19,00 €
to 9.00-10.30 
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti   
Tutustutaan joogaan harjoituksia 
tehden. Kokeilemme miten liike ja 
hengitys liittyvät yhteen. Löydämme 
liikkuvuutta, notkeutta ja iloa sekä rau-
hallisen tietoisen läsnäolon. Mukaan 
oma alusta ja lämmin asu. 

 ` KESÄKURSSI: HATHAJOOGA, 
JATKO  
kevät 730160b  
3.5.–31.5.2018, 8 t / 19,00 €
to 10.45-12.15 
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti  
Syvennetään harjoitusta. Etsitään yh-
teyttä kehon, mielen ja hengityksen 
välillä sekä syvempää tietoisuutta 
itsestä ja elämästä. Mukaan oma alus-
ta ja lämmin asu. 

 ` KESÄKURSSI: LAVIS-LAVA-
TANSSIJUMPPA®  
kevät 730354b  
3.5.–14.6.2018, 8 t / 16,00 € 
to 16.45-17.45 
ZIN zumbaohjaaja® Anne-Marie 
Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

 ` KESÄKURSSI: ZUMBA® B  
kevät 730362b  
3.5.–14.6.2018, 8 t / 16,00 €
to 17.55-18.55 
ZIN zumbaohjaaja® Anne-Marie 
Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730319a.

 ` KESÄKURSSI: BODYJUMPPA  
kevät 730270b  
3.5.–14.6.2018, 6 t / 12,00 €
to 19.05-19.50 

Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen  
Tehokkaassa perusjumpassa harjoi-
tamme alkulämmittelyn jälkeen lihak-
sia kehon omaa painoa sekä välineitä 
hyödyntäen. Lopuksi venyttelyt. 

 ` KESÄKURSSI: Yoga Flow™  
kevät 730161b  
3.5.–14.6.2018, 8 t / 19,00 € 
to 20.00-21.00 
Yoga Flow ohjaaja Anne-Marie 
Koponen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730152a. 

PERJANTAI

 ` KESÄKURSSI: DANCEHALL  
kevät 730364b  
4.5.–15.6.2018 9 t / 18,00 €
pe 16.30-17.30 
Tuntiopettaja Anne-Marie 
Koponen   
Ks. sisältö kuten kurssissa 730307a.

SUNNUNTAI

 ` KESÄKURSSI: LASTEN  
JOOGA (5–9-vuotiaat)  
kevät 730162b  
6.5.–17.6.2018, 6 t / 14,00 €
su 15.45-16.30 
Jooganopettaja Marjo Niiranen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730128a. Ei 
tuntia 13.5. 

 ` UUSI! KESÄKURSSI:  
ÄITIYSJOOGA  
kevät 730166b  
6.5.–17.6.2018, 12 t / 30,00 €
su 16.45-18.15 
Jooganopettaja Marjo Niiranen  
Raskausajan lempeää joogaa, joka vai-
kuttaa sekä fyysiseen että henkiseen 
hyvinvointiin samalla valmentaen 
keho-mieltä synnytykseen ja vanhem-
muuteen. Harjoituksissa korostuu lem-
peys ja oman kehon kuuntelu, tietoi-
sesti, ilman vertailua ja väkinäisyyttä. 
Voit osallistua lempeään äitiysjoogaan 
kaikissa raskauden vaiheissa raskaus-
ajan perusterveydentilasi puitteissa; 
mikäli olet epävarma, tarkistuta ensin 
neuvolasta/lääkäriltäsi, että raskaus 
on sujunut ongelmitta. Suosituksena 
tunti sopii hyvin myös sekä raskautta 
suunnitteleville että tulevalle isälle: 

mitä kauemmin & säännöllisemmin 
olet joogannut, sitä paremmin joogan 
hyödyt mahdollistuvat. Mukaan oma 
alusta, vesipullo, päälle rennon kiristä-
mättömät vaatteet. Ei tuntia 13.5. 

 ` KESÄKURSSI: KUNDALIINI-
JOOGA  
kevät 730163b  
6.5.–17.6.2018, 12 t / 30,00 €
su 18.30-20.00 
Jooganopettaja Marjo Niiranen  
Ks. sisältö kuten kurssissa 730141a. Ei 
tuntia 13.5. 
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16.9.–7.10.2017, 10 t / 30,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
la 10.00-12.30 
Ammattijärjestäjä Riikka Lempiäinen  
Osallistu kurssille ja luo arkeen toi-
mivampi järjestys. Kurssin jälkeen 
ymmärrät, miksi säilytämme erilaisia 
tavaroita, osaat karsimisen alkeet sekä 
hallitset vaatekaappisi ja kalenterisi 
paremmin. Lisäksi sinulla on taskussasi 
vinkkejä säästämisen aloittamiseen ja 
kulutusluottojen taltuttamiseen. Kurs-
sin vetäjä on Suomen ammattijärjes-
täjät ry:n jäsen. 1. kurssikerta: Tavarat; 
2. kurssikerta: Paperit ja vaatekaappi; 
3. kurssikerta: Kalenteri ja raha. Kurs-
silauantait 16.9., 30.9. ja 7.10. Huom. 
Viimeisellä kerralla lopetus klo 13.30. 
Oppimateriaalina monisteet, jotka 
sisältyvät kurssimaksuun. 

 ` UUSI! HIUSTENLETITYS-
KURSSI  
syksy 940102a  
7.10.2017, 6 t / 19,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs  
la 9.00-15.00 
Parturi-kampaaja Anna Pount  
Opettelemme tekemään erilaisia lette-

jä ja lettikampauksia tekemällä toisil-
lemme mallikampauksia. Ota mukaan 
pinnejä, ponnareita, hiuslakkaa sekä 
oma harja. 

 ` LUONTO JA  
VENEILY

 ` SAARISTOLAIVURIKURSSI  
syksy 940200a  
14.9.–21.12.2017, 48 t / 146,00 € 
Monitoimitalo, Pormestarinkatu 10 B, sali 2   

to 17.30-20.45 
Merikapteeni (AMK) Petri Luotio  
Opitaan liikkumaan saaristossa ja 

rannikon läheisyydessä. Opiskellaan 
navigoinnin peruskäsitteet, merikar-
tan käyttö, merenkulun turvalaitteet ja 
kompassi- ja magneettioppi. Käsitel-
lään matkan, nopeuden ja ajan mit-
taaminen. Opetellaan paikanmääritys 
maastoa apuna käyttäen. Perehdytään 
merenkulun lainsäädäntöön kuten 
meriteiden sääntöihin ja sisävesisään-
töihin. Kurssimateriaali (kirja, harjoi-
tusmerikartta, loistoluettelo, astekol-
mio, harppi ja viivain) ja tenttimaksu 
eivät sisälly kurssin hintaan. Kurssi 
valmistaa tekemään Suomen Navigaa-
tioliiton valtakunnallisen saaristolaivu-
ritentin. Kurssipäivät: 14.9., 21.9., 5.10., 
12.10., 19.10., 2.11., 9.11., 16.11., 30.11. 
ja 14.12. Tentti perjantaina 15.12. ja 
tentin palautus torstaina 21.12. Kaup-
pakatu 41, 3. krs klo 18.00. 

 ` RANNIKKOLAIVURIKURSSI  
kevät 940202b  
18.1.–27.4.2018, 48 t / 146,00 €
Monitoimitalo, Pormestarinkatu 10 B, sali 2   
to 17.30-20.45 

 ` MUU KOULUTUS

Kuva: Arttu Muukkonen
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` KOTI JA KEITTIÖ

 

` AVARA KOTI - tavarat, vaate

-

kaappi ja lompakko hallintaan 

 

syksy 940100a  



sääoppia, vuorovesi-ilmiötä ja käydään 
läpi ulkomaan veneilyn lainsäädäntö. 
Kurssimateriaali (kirja ja harjoitusme-
rikartta) ja tenttimaksu eivät sisälly 
kurssin hintaan. Kurssi valmistaa 
tekemään Suomen Navigaatioliiton 
valtakunnallisen rannikkolaivuritentin. 
Kurssille osallistumisen vaatimuksena 
on saaristolaivuritutkinnon suoritta-
minen hyväksytysti. Kurssipäivät: 18.1., 
1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 8.3., 15.3., 22.3., 
12.4. ja 19.4. Tentti perjantaina 20.4. 
ja tentin palautus perjantaina 27.4. 
Kauppakatu 41, 3. krs klo 18.00. 

 ` PUUTARHAN- 
HOITO

 ` UUSI! VILLIYRTTIKURSSI  
kevät 940204b 
19.5.2018, 4 t / 13,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27    
la 10.00-13.30 
Tuntiopettaja Noomi Levo  
Tutustutaan villiyrtteihin sekä niiden 
käyttötarkoituksiin. Mukaan tarvitset 
muistiinpanovälineet ja säänmukaiset 
vaatteet lähiluontoon tehtävää retkeä 
varten. 

 ` UUSI! IHAN PIHALLA  
kevät 940300b 
24.2.–17.3.2018, 18 t / 37,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
la 10.00-15.00 
Puutarhuri Minna Melkko  
Perehdytään puitten ja pensaiden 
leikkauksiin: ajankohta, välineet, tavat. 
Muotoillaan savesta ruukkuja, joihin 
tehdään kylvöjä viimeisellä kerral-
la. Punotaan pajusta köynnöstuet. 
Vaihdetaan siemeniä ja mahdollisesti 
taimia. Tervetuloa mukaan iloiseen 
pihaporukkaan! Kurssilauantait: 24.2., 
10.3. ja 17.3. 
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Merikapteeni (AMK) Petri Luotio  
Rannikkolaivurikurssilla opiskellaan 
lisää suuntima- ja paikanmääritys-
tapoja. Perehdytään sorron ja virran 
vaikutukseen aluksen kulkusuuntaa 
määriteltäessä. Opiskellaan meren-
kulun elektronisia apuvälineitä, sekä 



syksy 120460a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 36,00 € 
kevät 120460b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 39,00 €
Joutsenon koulu    
ti 17.00-18.30 
FM Adrien Krommer  
Kiireetöntä englannin perusasioiden 
opiskelua. Kurssilla kerrataan eng-
lannin perusrakenteita, laajennetaan 
sanavarastoa (esim. matkailu, harras-
tukset, asuminen, ruokailu, small talk 
yms.) ja tehdään harjoituksia, jotka 
rohkaisevat käyttämään kieltä moni-
puolisesti. Tervetuloa mukaan! Op-
pikirjana syksyllä Passport to English 
2 - on the move (SanomaPro), kpl:sta 6 
lähtien; keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso 
A1-A2). 

 ` STEPS INTO ENGLISH (OS)
syksy 120462a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €

kevät 120462b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Joutsenon koulu   
ma 17.00-18.30 
FM Adrien Krommer  
Kurssi kaikille niille, jotka haluavat 
virkistää englannin kielen taitoaan. 
Kieliopin perusasioiden sekä perus-
sanaston kertausta ja laajentamista 
sekä small talk -tilanteiden harjoitte-
lua. Tervetuloa mukaan! Kurssi sopii 
ruostuneiden tietojen paikkaajillekin. 
Oppikirjana syksyllä Steps into English 
3 (Sanoma Pro), kpl:sta 9 lähtien; ke-
väällä kirja jatkuu. (Taitotaso A2). 

 ` SOMETHING TO TALK 
ABOUT (OS)
syksy 120464a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 37,00 e
kevät 120464b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 40,00 € 
Korvenkylän koulu, Rauhantie 21    
ma 15.00-16.30 
FM Adrien Krommer   
Kurssin tavoitteena on englannin 
kielen käyttöönotto ja puheilmaisun 
aktivointi keskustelemalla, kuuntele-
malla, lehtiartikkelien ja internetistä 
löytyvien materiaalien sekä suullisten 

harjoitusten avulla opiskelijan ja opet-
tajan aiheiden mukaan. Monipuolisia 
harjoituksia, small talk -tilanteita, 
keskustelua, kuuntelua, ääntämistä 
sanastoharjoituksia ja kielenhuoltoa 
parityönä ja ryhmissä. Oppimateriaa-
lina monisteet, jotka sisältyvät kurssi-
maksuun. (Taitotaso A2-B1). 

VENÄJÄ 

 ` VENÄJÄ 1 alkeet
syksy 120760a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120760b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Joutsenon koulu    
to 18.15-19.45
Tuntiopettaja Erna Lorech-Reponen  
Kurssilla tutustumme kyrillisiin kirjai-
miin ja ääntämiseen sekä yksinkertai-
siin arkielämän puhetilanteisiin. Kurs-
silla saat myös ajankohtaista tietoa 
nyky-Venäjästä. Oppikirjana syksyllä 
Kafe Piter 1 (Finn Lectura), alusta; 
keväällä kirja jatkuu. Kevään kurssille 
osallistuminen edellyttää kyrillisten 
kirjainten hallintaa. Ei tuntia kiirastors-
taina. (Taitotaso A1). 

JOUTSENON ALUE
Kuva: Emilia Valkonen
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 ` KIELET

ENGLANTI 

 ` PASSPORT TO ENGLISH (OS)



Tuntiopettaja Erna Lorech-Reponen  
Jatkamme venäjän kielen opiskelua 
sekä teemme puheharjoituksia. Käym-
me myös läpi tekstejä, joiden tarkoitus 
on kehittää luetunymmärtämistaitoja. 
Tavoitteena on venäjän kielen aktii-
vinen käyttö. Oppikirjana Kafe Piter 2 
(Finn Lectura), jatkuu. Ei tunteja kiiras-
torstaina. (Taitotaso A2). 

JAPANI 

 ` JAPANIN KIELEN ALKEET
syksy 121500a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 40,00 €
kevät 121500b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 43,00 € 
Joutsenon Opisto, päärakennus,  
Pöyhiänniementie 2, Joutseno    
ma 17.30-19.00 
MA Yuki Nakagawa-Laakkonen  
Aivan alkeista liikkeelle lähtevä kurssi. 
Opetellaan kirjoitusmerkkejä (hira-
ganat syksyllä ja katakanat keväällä), 
ääntämistä sekä jokapäiväisiä perus-
sanontoja. Lisäksi tutustutaan japa-
nilaiseen elämänmenoon. Oppima-
teriaalina monisteet, jotka sisältyvät 
kurssimaksuun. (Taitotaso A1). 

 ` MUSIIKKI

KUOROT 

JOUTSENON NAISLAULAJAT 
syksy 250110a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 52,00 € 
kevät 250110b  
15.1.–16.4.2018, 36 t / 57,00 € 
Joutsenon Seurakuntakeskus,  
Penttiläntie 5   
ma 18.00-20.15 
MuM Toni Pussinen  
Monipuolista musisointia ja esiintymi-
siä taidokkaassa seurassa muuallakin 
kuin kotikentällä. Ohjelmistossa sekä 
perinteistä että modernia musiikkia. 

SOITTO, YKSILÖOPETUS 

Yksilöopetuksen hinnat:  
Opetuskerran kesto 15 min: 
63 € (syksy 11 vkoa), 
69 € (kevät 12 vkoa) 
Opetuskerran kesto 30 min: 
125 € (syksy 11 vkoa), 
137 € (kevät 12 vkoa) 
Opetuskerran kesto 45 min: 
187 € (syksy 11 vkoa), 
205 € (kevät 12 vkoa)  

Kurssimaksu suoritettava  
ennen ensimmäistä opetus-
kertaa opiston toimistoon. 
Oppitunteja ei korvata opis-
kelijan poissaolojen takia. 
Mikäli oppitunti peruuntuu 
opettajan sairauden vuoksi, 
tunnit korvataan lukukauden 
ulkopuolella. 

 ` PIANONSOITTO, Joutseno 
syksy 250410a  
11.9.–27.11.2017 
kevät 250410b  
15.1.–16.4.2018 
Joutsenon koulu, Penttiläntie 4 
ma 15.00-20.00 
Tuntiopettaja Erna Loréch-Reponen  
Pianonsoiton opetuksessa pyritään ke-
hittämään luovuutta ja henkilökohtai-
sia voimavaroja. Positiivinen asenne ja 
avoin mieli auttavat säilyttämään ilon 
ja rentouden pianonsoiton löytöret-
kellä. Kurssille voivat osallistua kaiken-
ikäiset. Ilmoittautuminen opettajalle 
28.8. alkaen puh. 040 751 3623. 

 ` HARMONIKANSOITTO,  
Joutseno 
syksy 250411a  
11.9.–3.12.2017 
kevät 250411b  
15.1.–15.4.2018 
Lappeenrannan musiikkiopisto,  
Joutsenon toimipiste, Keskuskatu 6 
Harmonikansoiton opettaja  
Virve Jääskeläinen  
Harmonikansoiton yksilöopetusta kai-
kentasoisille ja -ikäisille opiskelijoille. 

Soittotunnin aika sovitaan opettajan 
kanssa erikseen. Ilmoittautuminen 
opettajalle 28.8. alkaen puh. 040 521 
8971. 

 ` TEATTERI 

 ` ERITYISRYHMIEN MUSIIKKI-
TEATTERI, Joutseno (OS)
syksy ja kevät 240104 
11.9.–27.11.2017, 15.1.–16.4.2018,  
46 t / 75,00 € 
Rientola, Kesolantie 9   
ma 15.30-17.00 
Artenomi, (AMK) Katja Paakki  
Erityisryhmien ilmaisutaito on muut-
tunut Musiikkiteatteriryhmä Puuksi. 
Ryhmä harjoittelee lukuvuoden aikana 
musiikkiteatteriesityksen, joka esite-
tään keväällä 2018. Kokoontumiset 
koostuvat liikkeiden ja tunteiden 
harjoittelusta, laulamisesta ja soittami-
sesta sekä lavalla olemisesta. Mukaan 
mahtuvat niin uudet kuin vanhat har-
rastajat. 

 ` KÄDENTAIDOT 
 

 ` SUVANTOKODIN KÄDEN- 
TAIDOT (OS)    
syksy ja kevät 210107  
11.9.–27.11.2017, 15.1.–16.4.2018,  
22 t / 38,00 €  
Suvantokoti, Pytinkitie 59  
ma 15.00-15.45 
Artesaani Hanna Vierikko  
Teemme Suvantokodin asukkaiden 
kanssa pieniä käsitöitä erilaisin teknii-
koin. Huom! Ma 16.10.2017 ei kokoon-
tumiskertaa! 

 ` PUUTYÖT JA KORISTEVEIS-
TO, Joutseno (OS) 
syksy 210507a  
14.9.–30.11.2017, 33 t / 47,00 € 
kevät 210507b  
18.1.–19.4.2018, 36 t / 51,00 € 
Joutsenon koulu, teknisen työn  
luokka, Penttiläntie 4 
to 16.30-18.45 
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen  
Kurssilla perehdytään tekemisen kaut-
ta puutyötekniikoihin sekä erilaisiin 
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 ` VENÄJÄ 2 jatko (OS)
syksy 120762a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120762b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 39,00 €
Joutsenon koulu   
to 16.45-18.15 



vuotta. Ei tunteja kiirastorstaina. 

 ` NAISTEN PUUTYÖ,  
Joutseno (OS) 
syksy 210810a  
13.9.–29.11.2017, 52 t / 72,00 € 
kevät 210810b 
17.1.–11.4.2018, 56 t / 77,00 € 
Joutsenon koulu, teknisen työn  
luokka, Penttiläntie 4 
ke 17.30-20.30 
Artesaani Niina Rouvinen  
Pienesineiden valmistamista omien 
suunnitelmien mukaan. Mahdollisuus 
entisöidä ja verhoilla huonekaluja. 
Omat tarvikkeet mukaan, välineistö 
kurssilta. Kurssi myös la 7.10.2017 ja la 
10.2.2018 klo 9.00-15.00. 

 ` HUONEKALUJEN ENTISÖIN-
TI- JA VERHOILUKURSSI,  
Joutseno (keke) (OS) 
syksy 210812a 
12.9.–28.11.2017, 44 t / 61,00 € 
kevät 210812b  
16.1.–10.4.2018, 48 t / 66,00 € 
Joutsenon koulu, teknisen työn  
luokka, Penttiläntie 4 
ti 17.30-20.30 
Artesaani Niina Rouvinen  
Kurssilaisten omien pienhuonekalujen 
ja -esineiden kunnostusta perinne- ja 
nykyteknisin tavoin. Mahdollisuus 
tehdä myös puutöitä. Omat tarvikkeet 
mukaan, välineistö kurssilta.

 ` KÄSITYÖPAJA,  
Joutseno (OS) 
syksy 210750a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 47,00 € 
kevät 210750b 
15.1.–16.4.2018, 36 t / 51,00 € 
Rientola, Kesolantie 9 
ma 10.00-12.30 
Artesaani Hanna Vierikko  
Ryhmissä nyplätään, kirjotaan, teh-
dään tilkkutöitä ym. Suunnitelma teh-

dään opiskelijoiden toiveiden mukaan. 
Voimme kokeilla eri tekniikoita. 

 ` LIIKUNTA, TANSSI 
JA JOOGA

MAANANTAI

 ` HALLINTAA KEHOON,  
Joutseno
syksy 730276a  
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730276b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4  
ma 17.15-18.00 
Fysioterapeutti (AMK) Ellinoora Villinger  
Tunnilla kehitetään kehon liikkuvuutta 
ja hallintaa sekä voimaa. Liikkeet vah-
vistavat vartalon syviä ja pinnallisia 
lihaksia sekä parantavat ryhtiä ylläpi-
täviä lihaksia. Tunnilla tehtävien liik-
keiden suorittaminen vaatii lihastyötä 
ja keskittymistä. Liikkeet tehdään hen-
gityksen rytmittämänä. Keskiraskas 
ja rauhallinen tunti, joka sopii hyvin 
myös ikääntyneille. 

 ` TOIMINNALLINEN HAR-
JOITTELU KUNTOLIIKKUJILLE, 
Joutseno
syksy 730277a  
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730277b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 €
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4 
ma 18.10-18.55 
Fysioterapeutti (AMK) Ellinoora Villinger 
Tehokas ja raskas tunti, joka kohentaa 
kuntoa. Toiminnallinen harjoittelu 
kehittää kestävyyttä, tasapainoa, liik-
kuvuutta, lihasvoimaa ja koordinaatio-
ta. Liikkeet kuormittavat hengitys- ja 
verenkiertoelimistöä. Tunti koostuu 
alkulämmittelystä, lihaskunto-osuu-
desta ja venyttelystä. Mukaan oma 
vastuskuminauha.
 

 ` KEHONHUOLTO, Joutseno
syksy 730278a  
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730278b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 

Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4 
ma 19.05-19.50 
Fysioterapeutti (AMK) Ellinoora Villinger  
Kaikille sopiva rauhallinen ja kevyt 
tunti, jossa rentoutetaan ja notkiste-
taan lihaksia. Tunti koostuu liikkuvuus-
harjoitteista, venytyksistä ja loppuren-
toutuksesta. 

 ` MIESTEN LIIKUNTA, Pulp
syksy 730279a  
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730279b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 €
Pulpin koulu, Ahvenlammentie 4 
ma 18.00-18.45 
Tuntiopettaja Olli Lehtonen  
Kiertoharjoittelutyyppistä kuntoliikun-
taa ja venyttelyä. 

 ` MIESTEN LENTOPALLO, Pulp
syksy 730280a  
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730280b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 €
Pulpin koulu, Ahvenlammentie 4 
ma 19.00-19.45 
Tuntiopettaja Olli Lehtonen   
Kuntoa lentopalloa pelaten. 

 ` JOULUKUUN PILOXING®  
MARATON 90 min,  
YKSI KERTA, Pulp 
syksy 730258a  
4.12.2017, 90 min / 10,00 €
Pulpin koulu, Ahvenlammentie 4 
ma 17.30-19.00 
Piloxing ohjaaja Sinikka Miettinen  
Piloxingin sanotaan kasvattavan jo-
kaisen naisen itsetuntoa, koska se on 
seksikästä ja voimakasta. Haasta itsesi 
sekä oma kuntosi ja tule hikoilemaan 
Piloxing-maratoniin.

TIISTAI

 ` KUNTOLIIKUNTA,  
Korvenkylä 
syksy 730283a  
12.9.–28.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730283b  
16.1.–10.4.2018, 16 t / 30,00 e
Korvenkylän koulu, Rauhantie 21    
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puulajeihin. Kurssilla annetaan ohjaus-
ta suunnittelussa, työkoneiden ja työ-
kalujen käytössä. Valmistetaan puutöi-
tä omien mieltymyksen ja tarpeiden 
mukaan. Kurssilla voi myös tehdä 
koristeveistotöitä, opetella talttojen 
teräystä ja veistotekniikkaa. Materiaali 
hankittava itse. Kurssin alaikäraja 16 



kuminauha.

KESKIVIIKKO

 ` UUSI! TAAPEROJUMPPA, 
Joutseno 
syksy 730275a  
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 e
kevät 730275b  
17.1.–11.4.2018, 12 t / 24,00 €
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4 
ke 16.15-17.00 
Tuntiopettaja Suvi Romppanen 
Tunti on tarkoitettu n. 1–3 -vuotiaille. 
Perusliikuntataitojen harjoittelua ja 
temppuilua yhdessä vanhemman 
kanssa. Mukaan mahtuu 20 paria. Va-
raa yksi kurssipaikka/perhe ja maksa 
vanhemman nimellä.  

 ` LASTEN ILOINEN LIIKUNTA 
(4–6-vuotiaat), Joutseno 
syksy 730282a  
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730282b  
17.1.–11.4.2018, 12 t / 24,00 €
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4
ke 17.05-17.50 
Tuntiopettaja Suvi Romppanen 
Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti 
perusliikuntataitoja. Toiminnassa on 
tärkeää iloinen yhdessä tekeminen esi-
merkiksi liikuntaleikkien avulla. 

 ` HATHAJOOGA,  
Joutseno (OS)
syksy 730165a  
13.9.–29.11.2017, 22 t / 52,00 €
kevät 730165b  
17.1.–11.4.2018, 24 t / 56,00 € 
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4 
ke 18.00-19.30 
Jooganopettaja SJL® Annikki Peltonen 
Joogaa naisille ja miehille. Mielen 
ja kehon tasapainoisen vireyden 
saavuttaminen ja itsetuntemuksen 
lisääminen asanoiden, asanasarjojen, 
hengitys- ja rentoutusharjoitusten 

kautta. Mukaan joustava, lämmin asu 
sekä oma alusta.

 ` MIESTEN KUNTOLIIKUNTA, 
Korvenkylä
syksy 730281a  
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730281b  
17.1.–11.4.2018, 12 t / 24,00 €  
Korvenkylän koulu, Rauhantie 21 
ke 18.30-19.15 
Tuntiopettaja Mika-Sakari Komu   
Reipasta kuntojumppaa aloittelijoille 
ja aktiiviliikkujille. Alkulämmittely, 
lihaskunto-osio ja venyttelyt. 

TORSTAI

 ` ZUMBA®, Pulp
syksy 730366a  
14.9.–30.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730366b  
18.1.–19.4.2018, 16 t / 30,00 €
Pulpin koulu, Ahvenlammentie 4
to 18.00-19.00 
ZIN zumbaohjaaja® Tessa Lukkarinen 
Zumba® – tanssi ja nauti! Zumba® 
on helppo ja hauska tapa kohentaa 
kuntoa ja karistaa ylimääräisiä kiloja. 
Zumbassa® yhdistyvät suosituimmat 
latinalaisrytmit sekä tämän hetken 
kuumimmat tanssihitit. Helppojen 
tanssiaskeleiden ja mukaansatem-
paavan musiikin siivittämänä jokai-
nen pääsee nauttimaan tehokkaasta 
tunnista ja iloisesta tunnelmasta heti 
ensimmäisellä kerralla. Ei tuntia kiiras-
torstaina. 

 ` UUSI! FASCIAMETHOD, Pulp
syksy 730248a  
14.9.–30.11.2017, 11 t /23,00 €
kevät 730248b  
18.1.–19.4.2018, 12 t / 24,00 €
Pulpin koulu, Ahvenlammentie 4 
to 19.10-19.55 
Fysioterapeutti Tessa 
Lukkarinen  
FasciaMethod on kokonaisvaltaista 
kehonhuoltoa. Keskitymme paran-
tamaan liikkuvuutta toiminnallisin 
aktiivisin venytyksin nivelten täysiä 
liikeratoja käyttäen ja lihastoiminta-
ketjuja mukaillen. Tunnilla tehdään 
kehon yleisimpiin heikkoihin ja kirei-
siin alueisiin suunnattuja liikehallinta- 

ja liikkuvuusharjoitteita. Tunti soveltuu 
kaikille, jotka haluavat parantaa suori-
tuskykyään tehokkaasti ja edistää hy-
vinvointiaan. Ei tuntia kiirastorstaina. 
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ti 17.30-18.30 
Fysioterapeutti (AMK) Ellinoora Villinger  
Kaikille sopiva keskiraskas tunti. 
Tunnilla kehitetään lihasvoimaa ja 
liikkuvuutta. Tunti koostuu alkuläm-
mittelystä, lihaskunto-osuudesta, 
liikkuvuusharjoitteista ja venyttelystä. 
Mukaan oma jumppamatto ja vastus-



syksy 120770a  
13.9.–29.11.2017, 20 t / 33,00 € 
kevät 120770b  
17.1.–11.4.2018, 24 t / 39,00 €
Ylämaan koulu, luokka, Aapistie 1 
ke 18.00-19.30 
FM Marja Kondra  
Jatkamme kielen perusrakenteiden 
opiskelua ja vahvistamme sanavaras-
toa unohtamatta venäläistä kulttuuria. 
Aihepiireinä mm. juhlat, onnittelut, 
ostokset, ravintolassa syöminen. Ker-
taamme jatkuvasti myös aikaisemmin 
opittua, joten mukaan voi hyvin tulla, 
jos on aikaisemmin opiskellut venäjän 
alkeita. Huom. Ei tuntia 18.10. Oppikir-
jana Kafe Piter 1 (Finn Lectura), jatkuu. 
(Taitotaso A1).

 ` KÄDENTAIDOT 

 ` PUUTYÖT, Ylämaa (OS) 
syksy 210541a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 47,00 € 
kevät 210541b  
15.1.–16.4.2018, 36 t / 51,00 €
Ylämaan koulu, teknisen työn luokka, 
Aapistie 1 
ma 18.00-20.30 
Puuseppä Jari Tilli  
Kurssilla valmistetaan omia puutöitä 
ohjatusti ja opastetaan koneiden käy-
tössä. 

 ` UUSI! KAIKKEE KIVAA,  
Ylämaa  
syksy 211010a  
31.10.–28.11.2017, 20 t / 44,00 € 
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003  
ti 17.30-20.30 
Sertifioitu hopeasaviopettaja Minna 
Melkko  
Tuu tekemää kaikenlaista mukavaa 
näpräystä. Voit tehä vaikka joululah-
joja hopeesta tai polymeerimassasta, 
askarrella joulukoristeita, -kortteja ja 

kransseja kierrätyskamasta. Keksitää 
yhessä! 

 ` LIIKUNTA JA  
TANSSI

 ` LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®, 
Ylämaa 
syksy 730369a  
12.9.–28.11.2017, 15 t / 30,00 €
kevät 730369b  
16.1.–10.4.2018, 16 t / 33,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali,  
Aapistie 1  
ti 17.00-18.00 
Lavisohjaaja Anne-Marie Koponen  
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi haus-
ka, helppo ja hikinen liikuntamuoto, 
joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja 
jumpan välimuotoon. LAVISta tans-
sitaan yksin, joten ei ole vaaraa että 
kukaan talloo varpaille. Tunnilla tans-
sitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten 
humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja 
samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaske

-

leiden perusteita kuntoilun ohella. 

YLÄMAAN ALUE
Kuva: Arttu Muukkonen
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 ` KIELET
VENÄJÄ

 ` VENÄJÄN ALKEIDEN JATKO 



16.1.–10.4.2018, 24 t / 46,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali, 
Aapistie 1  
ti 18.10-19.40 
ZIN zumbaohjaaja®, Dance Rumbita® 
ohjaaja Anne-Marie Koponen  
Zumba® on kaikille tarkoitettu to-
della hauska, vauhdikas ja innostava 
fitness-ohjelma, jonka avulla nautit 
treenistä ja itsestäsi. Zumba® perustuu 
latinorytmien innoittamaan musiikkiin 
ja tanssiin. Dance RUMBITA®Fuerte 
on tanssillinen lihaskuntotreeni, jon-
ka avulla saadaan näkyviä tuloksia 
hauskalla tavalla. Lihaskunto paranee, 
notkeus lisääntyy, vyötärö kaventuu ja 
ryhti avautuu! Liikkeet ovat kauniita ja 
selkeitä, joten tunti sopii ihan kaikille. 
Tunnilla pääset harjoittamaan lihas-
kuntoa mukaansa tempaavan latta-
rimusiikin parissa. Ripaus flamenco-
taidetta treeniisi- Óle! Sisältö: Zumba® 
60 min + Dance RUMBITA®Fuerte 30 
min. Taso: keskiraskas. 

 ` KUNTOLIIKUNTA MIEHILLE 
JA NAISILLE, Ylämaa  
syksy 730285a  
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730285b  
17.1.–11.4.2018, 12 t / 24,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali, 
Aapistie 1  
ke 19.45-20.30 
Liikunnanohjaaja, valmentaja  
Jarmo Piispanen  
Monipuolinen perusjumppa, joka 
sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto-
harjoituksen ja venytykset. Sopii kai-
kenikäisille miehille ja naisille. 
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 ` ZUMBA® 60 min+ Dance 
RUMBITA Fuerte® 30 min,  
Ylämaa (OS) 
syksy 730370a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 42,00 €
kevät 730370b  



Taiteen perusopetus on ensisi-
jaisesti lapsille ja nuorille tarkoi-
tettua taidekasvatusta, jota tar-
joamme peruskoulun taiteiden 
opetuksen ulkopuolella ja lisä-
nä. Taidekasvatusta tarjoamme 
Luumäellä. Opetusryhmiä siellä 
on sekä käsitöissä että kuvatai-
teessa.

Taiteen perusopetus etenee 
tavoitteellisesti tasolta toiselle 
ja antaa oppilaalle valmiuksia 
ilmaista itseään. Opetuksen 
myötä nuori voi vaikkapa ha-
keutua alan ammatilliseen ja 
korkea-asteen koulutukseen.

Taidekasvatuksen opetussuun-
nitelmat perustuvat opetus-
hallituksen päättämiin opetus-
suunnitelman perusteisiin.

Oppilaiden vanhemmille järjes-
tetään infotilaisuus ma 4.9.2017 
klo 17.00 Luumäen kunnanta-
lolla. 

Taiteen perusopetuksen opet-
taja on kuvataiteilija (AMK)  
Tiinalotta Särmölä.  
Taideaineiden vastuuopettaja 
on KteO Tuija Näränen,  
p. 050 555 5856.

 ` KÄSITYÖ 1,  
Kangasvarren koulu  
syksy ja kevät 211101 
11.9.–18.12.2017, 8.1.–7.5.2018,  
60 t / 64,00 €  
Kangasvarren koulu, käsityöluokka, 
Suo-Anttilantie 166    
ma 15.00-16.30 

Käsityön taiteen perusopetus sisältää 
tutustumista käsityön eri osa-alueisiin. 
Opetus sisältää käsityön perustaitojen 
harjoittelua: esineiden ja tekstiilien 
suunnittelua ja valmistusta. Kurssilla 
opetellaan materiaalien ja välineiden 
monipuolista käyttöä. Myös värien 
käyttöä ja sommittelua harjoitellaan 
tehtävien muodossa. Kurssi on tarkoi-
tettu 1–6-luokkalaisille. 

 ` KUVATAIDE 1,  
Kangasvarren koulu  
syksy ja kevät 211102  
13.9.–20.12.2017, 10.1.–9.5.2018,  
60 t / 64,00 €  
Kangasvarren koulu, käsityöluokka, 
Suo-Anttilantie 166   
ke 15.00-16.30 
Kuvataiteen perusopetus sisältää 
tutustumista kuvataiteen eri osa-
alueisiin. Kuvan tekemisen taitoja 
harjoitellaan eri tekniikoin: piirustus, 
maalaus, grafiikka, savityöt jne. Kurssil-
la opetellaan myös muoto- ja väriopin 
perusteita sekä sommittelua tehtä-
vien muodossa. Kurssi on tarkoitettu 
1–6-luokkalaisille. 

LUUMÄKI
Kuva: Tiinalotta Särmölä
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 ` TAITEEN PERUS- 
OPETUS – taidetta 
sukupolvelta toiselle  



ka, B-talo alakerta, Koulutie 4 
ti 14.00-15.30 
Opetusryhmässä vuorottelevat ku-
vataiteen ja käsityön tekeminen. 
Käsityön taiteen perusopetus sisältää 
tutustumista käsityön eri osa-alueisiin. 
Opetus sisältää käsityön perustaitojen 
harjoittelua, esineiden ja tekstiilien 
suunnittelua ja valmistusta. Kurssilla 
opetellaan materiaalien ja välineiden 
monipuolista käyttöä. Myös värien 
käyttöä ja sommittelua harjoitellaan 
tehtävien muodossa. Kuvataiteen 
perusopetus sisältää tutustumista 
kuvataiteen eri osa-alueisiin. Kuvan 
tekemisen taitoja harjoitellaan eri 
tekniikoin: piirustus, maalaus, grafiik-
ka, savityöt jne. Kurssi on tarkoitettu 
1–6-luokkalaisille. 

 ` KÄSITYÖ/KUVATAIDE 3,  
Taavetti  
syksy ja kevät 211104  
11.9.–18.12.2017, 8.1.–7.5.2018,  
60 t / 64,00 € 
Taavetin koulukeskus, kuvataideluok-
ka, B-talo alakerta, Koulutie 4 
ma 18.00-19.30 
Ks. sisältö kuten kurssissa 211103

 ` KÄSITYÖ/KUVATAIDE 4,  
Taavetti  
syksy ja kevät 211105 
13.9.–20.12.2017, 10.1.–9.5.2018,  
90 t / 78,00 €  
Taavetin koulukeskus, kuvataideluok-
ka, B-talo alakerta, Koulutie 4 
ke 18.00-20.15 
Opetusryhmässä vuorottelevat ku-
vataiteen ja käsityön tekeminen. 
Käsityön taiteen perusopetus sisältää 
tutustumista käsityön eri osa-alueisiin. 
Opetus sisältää käsityön perustaitojen 
harjoittelua, esineiden ja tekstiilien 
suunnittelua ja valmistusta. Kurssilla 
opetellaan materiaalien ja välineiden 
monipuolista käyttöä. Myös värien 
käyttöä ja sommittelua harjoitellaan 
tehtävien muodossa. Kuvataiteen 
perusopetus sisältää tutustumista 
kuvataiteen eri osa-alueisiin. Kuvan 
tekemisen taitoja harjoitellaan eri tek-

 ` KIELET

ENGLANTI 

 ` ENGLANTI 2, Luumäki
syksy 120480a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120480b  
18.1.–19.4.2018, 24 / 39,00 € 
Taavetin koulukeskus,  
kieliluokka B-talo, Koulutie 4   
to 17.15-18.45 
DKK Sirpa Turtiainen   
Oletko joskus opiskellut englannin 
alkeita ja kaipaat niiden kertausta 
sekä rohkeutta puhumiseen? Kurssilla 
teemme runsaasti puheharjoituksia ja 
laajennamme sanavarastoa matkai-
luun sekä arkipäivään liittyvissä tilan-
teissa. Opimme myös lisää englannin 
kielen rakenteita. Tervetuloa entiset ja 
uudet opiskelijat rohkeasti mukaan! 
Oppikirjana Everyday English 1 (Finn 
Lectura) jatkuu. Ei tunteja kiirastorstai-
na. (Taitotaso A1).

VENÄJÄ 

 ` VENÄJÄÄ NOLLASTA  
PUHEESEEN
syksy 120780a  
11.9.–27.11.2017, 22 t / 36,00 €
kevät 120780b  
15.1.–16.4.2018, 24 t / 39,00 € 
Taavetin koulukeskus,  
kieliluokka B-talo, Koulutie 4   
ma 18.00-19.30 
FL Galina Punkkinen  
Jos olet joskus opiskellut venäjää, 
tervetuloa! Tämä kurssi tähtää Venäjän 
arjen perustilanteissa selviämiseen. 
Kielen rakenteisiin ja sanastoon tutus-
tumme aidoissa arkielämän puhetilan-
teissa: terveys, asuminen, ihmissuh-
teet, kaupungilla liikkuminen, perhe, 
ravinto ja luonto. Saat tärkeä tietoa 
venäläisestä mentaliteetista ja tapa-
kulttuurista. Oppikirjana Kafe Piter 2 
(Finn Lectura) ja opettajan opetusma-
teriaalit. (Taitotaso A1). 

 ` EX TEMPORE JA VALMISTET-
TU PUHE jatkuu (OS) 
syksy 120782a  
12.9.–28.11.2017, 22 t / 37,00 €
kevät 120782b  
16.1.–10.4.2018, 24 t / 40,00 €
Taavetin koulukeskus,  
kieliluokka B-talo, Koulutie 4   
ti 17.30-19.00 
FL Galina Punkkinen  
Tervetuloa kurssille kaikki te, jotka ha-
luatte oppia ilmaisemaan ajatuksianne 
venäjäksi. Kurssilla opimme kehittä-
mään nimenomaan puhevalmiutta. 
Oppitunnilla opit rohkeasti kysymään 
ja vastamaan venäjäksi. Opetusmene-
telminä käytetään mm. roolileikkejä. 
Tämän lisäksi saat tietoa siitä, miten 
kommunikoida venäläisen kanssa: 
ymmärrät hänen mentaliteettiaan ja 
tapakulttuuriaan. Oppimateriaalina 
monisteet, jotka sisältyvät kurssimak-
suun sekä opettajan oppikirjat. (Taito-
taso A2). 

 ` UUSI! SUOMI 100, VENÄJÄN 
AAKKOSISTA DIALOGIIN  
syksy 120784a  
23.9.–2.12.2017, 18 t / 31,00 € 
Taavetin koulukeskus, 
kieliluokka B-talo, Koulutie 4    
la 11.30-13.00 
FL Galina Punkkinen  
Venäjän kielen ”SUOMI 100” -kurssi 
perehdyttää suomalaisia aakkosiin, 
tervehdyksiin ja siihen, miten venä-
läisiä puhutellaan. Jo ensimmäisellä 
oppitunnilla harjoittelemme esittäy-
tymistä ja kohteliaisuussanoja. Lyhyen 
kurssin päätteeksi sinulla on hallussasi 
100 sanaa ja yleisimpiä sanontoja. 
Oppimateriaalina opettajan monis-
teet, jotka sisältyvät kurssimaksuun. 
(Taitotaso A1). 

 ` TIETOTEKNIIKKA

 ` OMA KONE TUTUKSI 
syksy 420171a  
5.10.–16.11.2017, 18 t / 56,00 € 
Taavettihalli, kabinetti, Urheilukuja 1 
to 9.00-11.15 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen  
Tutustutaan tietokoneeseen hyvin 
rauhalliseen tahtiin. Aloitetaan ihan 
perusasioista: koneen avaaminen ja 
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niikoin: piirustus, maalaus, grafiikka, 
savityöt jne. Mahdollista on myös pai-
nottaa opetuksessa joko kuvataidetta 
tai käsitöitä. Ryhmä on tarkoitettu 
7–9-luokkalaisille. 

 ` KÄSITYÖ/KUVATAIDE 2,  
Taavetti  
syksy ja kevät 211103 
12.9.–19.12.2017, 9.1.–8.5.2018,  
60 t / 64,00 €
Taavetin koulukeskus, kuvataideluok-



 ` OMAN KONEEN KÄYTÖN 
OPETTELUA 
kevät 420172b  
18.1.–22.2.2018, 18 t / 56,00 €
Taavettihalli, kabinetti, Urheilukuja 1   
to 9.00-11.15 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen  
Opettele tietokoneen käyttöä omaan 
tahtiisi. Opettaja on paikalla opas-
tamassa koko ajan, mutta valitset 
itse mitä haluat harjoitella. Vaikkapa 
internetin tai sähköpostin käyttöä, 
tekstin- tai kuvankäsittelyä, ohjelmien 
asennusta ja asetuksia jne. Opettaja 
kertoo yhteisesti kaikille joitain yleisiä 
vinkkejä, mutta enemmän on luvassa 
omatoimista opiskelua henkilökoh-
taisella ohjauksella. Voit tuoda oman 
koneen mukaan. 

 ` KIRJOITTAMINEN
 ` UUSI! MUISTELMALLINEN 

KIRJOITTAMINEN 
syksy 360109a  
12.9.–28.11.2017, 12 t / 30,00 € 
Taavetti, Joukola, Torikatu 1
ti 13.00-14.30 
Kirjallisuusterapiaohjaaja Riitta Pukki 
Ryhmässä kirjoitetaan omaa tai suvun 
elettyä elämää tarinaksi etsimällä luo-
valla ja innostavalla tavalla muistoja. 
Sopii myös uusille aloittaville kirjoit-
tajille. Välineeksi riittävät kynä, vihko 
tai oma tietokone sekä kirjoittamisen 
halu. Ryhmä kokoontuu joka toinen 
viikko. 

 ` MUSIIKKI

SOITTO, RYHMÄOPETUS 

 ` BÄNDIRYHMÄ  
(erityisryhmä) (OS) 
syksy ja kevät 250302  

14.9.–30.11.2017, 18.1.–12.4.2018,  
23 t / 39,00 €  
Luumäen toimintakeskus,  
Marttilantie 28, Luumäki 
to 14.30-15.15 
Tuntiopettaja Heikki Hytti  
Kurssi on tarkoitettu erityisryhmille. 
Kurssilla opetellaan rytmiikan harjoi-
tusta, yhtyesoittoa, laulusolistien har-
joittelua orkesterin kanssa. 

 ` KUVATAIDE

 ` UUSI! PIIRUSTUSKURSSI  
Taavetti (OS)
syksy 260245a  
12.9.–28.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260245b  
16.1.–10.4.2018, 36 t / 50,00 € 
Taavetin koulukeskus, tekstiilityön-
luokka, B-talo, Koulutie 4 
ti 18.00-20.15 
Graafinen suunnittelija Mervi  
Alaoutinen 
Haluatko oppia piirtämään perusteista 
alkaen? Kurssilla tutustutaan erilaisiin 
piirustusvälineisiin sekä käydään läpi 
tekniikkaa ja teoriaa: aloitetaan lyijyky-
nistä ja edetään mm. värikyniin, kuu-
lakärkikyniin sekä tusseihin. Keväällä 
jatketaan yhdistämällä jo opittua 
vesiväreihin tai musteisiin toiveiden 
mukaan. Kurssilla tarvitaan omia väli-
neitä, alkuun pääsee luonnoslehtiöllä. 
Muissa välinehankinnoissa annetaan 
apua ja ohjeita kurssin alettua. Sopii 
aloittelijalle. 

 ` POSLIININMAALAUS,  
Jurvala (OS)
syksy 260611a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 €
kevät 260611b  
15.1.–16.4.2018, 36 t / 50,00 € 
Jurvalan Toukola, Suo-Anttilantie 2    
ma 18.30-20.45 
Ammatinopettaja, posliininmaalaaja 
Tarja Häsä 
Kurssilla perehdytään posliininmaa-
lauksen perustekniikoihin, sommitte-
luun ja värien käyttöön. Materiaalin 
kustantaa opiskelija. Maalataan kaik-
kea kivaa kotiin - seinille taidetta ja 
pöytään persoonallisia astioita! Uudet 
maalarit toivotetaan lämpimästi terve-
tulleeksi mukavaan ryhmään! 

 ` KÄDENTAIDOT 

 ` KÄDENTAIDOT ERITYIS- 
RYHMILLE, Luumäki (OS) 
syksy ja kevät 210104  
13.9.–29.11.2017, 17.1.–4.4.2018,  
24 t / 39,00 € 
ke 12.30-14.00 
Luumäen toimintakeskus, Marttilantie 
28, ovi G, Luumäki 
Keraamikko Sari Kouki  
Kurssi on tarkoitettu erityisryhmille. 
Kurssilla opetellaan erilaisia käden-
taitojen tekniikoita, tutustutaan eri 
materiaaleihin, kierrätetään vanhaa 
ja tuunataan uutta. Kurssi kokoontuu 
joka toinen keskiviikko syksyllä 13.9., 
27.9., 11.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.2017 
sekä keväällä 17.1., 31.1., 14.2., 7.3., 
21.3. ja 4.4.2018. 

 ` PAJUTYÖT, Luumäki (OS) 
syksy ja kevät 210431 
25.11.–26.11.2017, 20.1.–11.3.2018,  
56 t / 78,00 €   
Taavetin koulukeskus, teknisen työn 
luokka, Koulutie 4   
la-su 10.00-16.00 
Tuntiopettaja Christa Hirvikallio  
Kurssilla aloittelijat opettelevat pa-
junpunonnan perustekniikat. Jatkajat 
punovat pajutöitä käyttämällä aiem-
min opittuja taitoja sekä opettelevat 
lisää punontoja. Punotaan pajutöitä 
kotiin, puutarhaan ja parvekkeelle ja 
ideoidaan yhdessä lisää. Kurssilla on 
myös mahdollista kokeilla pajunkuo-
ripunontaa edellyttäen, että kurssilai-
nen on hankkinut pajunkuorta. Kirjal-
liset ohjeet pajun- ja kuorenkeruusta, 
materiaalin käsittelystä ja tarvittavista 
työvälineistä saa etukäteen opettajalta 
(kukkapaju(at)gmail.com). Pajua voi 
myös ostaa opettajalta (ei pajunkuor-
ta).

 ` PERINTEINEN OLKIHIMMELI 
JOULUKSI, Luumäki  
syksy 210432a  
13.10.–15.10.2017, 14 t / 39,00 € 
Taavetin koulukeskus, tekstiilityön 
luokka, B-talo, Koulutie 4   
pe 18.00-18.45 
la 9.00-15.00, su 9.00-14.00 
Tuntiopettaja Maj-Britt Puranen  
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sulkeminen sekä näppäimistön ja hii-
ren käyttö. Opetellaan tallentamaan, 
kirjoitetaan ja muotoillaan tekstiä, 
kokeillaan laskunmaksua netissä 
sekä tutustutaan hyvis.fi ja kanta.fi 
palveluihin. Voit tuoda kurssille oman 
kannettavan tietokoneen, mutta myös 
opiston koneita on käytettävissä. 



 ` UUSI! PÄÄSIÄISHIMMELI JA 
PALLOKURSSI, Luumäki  
kevät 210433b  
16.3.–18.3.2018, 14 t / 39,00 € 
Taavetin koulukeskus, tekstiilityön 
luokka, B-talo, Koulutie 4 
pe 18.00-18.45 
la 9.00-15.00, su 9.00-14.00 
Tuntiopettaja Maj-Britt Puranen 
Kurssilla tehdään pääsiäishimmeli, 
neulotaan pääsiäispalloja ja Suomen 
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi si-
nivalkoisia lippupalloja. Ota mukaan 
olkia (opettajalta löytyy jonkin verran), 
sakset ja pehmeää puuvillalankaa. 
Neulomisiin tuo mukanasi villalankaa 
omien väritoivomustesi mukaan + 
puikot (no 2 - 2,5). Retkikin tehdään 
taas lukuvuoden päätteeksi - kohde ja 
omakustanteinen hinta avoin. 

 ` KÄSILLÄ TEKEMISEN ILOA, 
Luumäki (OS) 
syksy 210731a  
13.9.–29.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210731b  
17.1.–11.4.2018, 36 t / 50,00 €  
Taavetin koulukeskus, tekstiilityön 
luokka, B-talo, Koulutie 4 
ke 18.00-20.15 
KTeO, muotoilija (AMK) Merja  
Pylväläinen  
Kurssi on tarkoitettu kaikille käsitöistä 
kiinnostuneille aloittelijoille ja taitajil-
le. Voit tuunata vanhaa tai valmistaa 
uutta ommellen, neuloen, punoen jne. 
Suunnitellaan yhdessä kurssin sisältö. 

 ` NYPLÄYS, Luumäki 
syksy 210744a  
18.9.–27.11.2017, 18 t / 25,00 €
kevät 210744b 
22.1.–9.4.2018, 18 t / 25,00 € 
Taavetin koulukeskus, tekstiilityön 
luokka, B-talo, Koulutie 4  
ma 17.00-19.15  
Tuntiopettaja Maj-Britt Puranen   

Kurssilla aloittelijat opettelevat alkeet. 
Aiemmin nyplänneet syventävät taito-
jaan omien mieltymystensä ja taitojen 
mukaan. Lukuvuoden lopussa perin-
teinen omakustanteinen retki – kohde 
ja hinta avoin. 

 ` HUONEKALUJEN ENTISÖIN-
TI JA VERHOILU, Luumäki (OS) 
syksy 210820a  
13.9.–29.11.2017, 55 t / 78,00 € 
kevät 210820b 
17.1.–11.4.2018, 60 t / 86,00 € 
Luumäen Kirkonkylän vanha koulu, 
Hirvikalliontie 44 
ke 17.00-21.00 
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo  
Anna huonekaluillesi/tuoleillesi uusi 
elämä. Entisöidään ja verhoillaan van-
hoja huonekaluja perinteisiä menetel-
miä käyttäen. Kankaat, lakat, maalit ja 
hiomapaperit on hankittava itse. Ver-
hoilutarvikkeita voi ostaa opettajalta. 

 ` LIIKUNTA, TANSSI 
JA JOOGA

MAANANTAI

 ` IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOLII-
KUNTA, Taavettihalli
syksy 730286a  
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 € 
kevät 730286b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1 
ma 15.15-16.00 
Tuntiopettaja Päivi Turkkila  
Tavoitteena on tukea ja kehittää seni-
ori-ikäisten liikunta- ja toimintakykyä. 
Tunti pitää sisällään alkulämmittelyn, 
liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoitteita 
sekä venyttelyt. 

 ` NAISTEN KUNTOLIIKUNTA, 
KEVYEMPI, Taavettihalli 
syksy 730287a  
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730287b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1   
ma 17.00-17.45 
Tuntiopettaja Heli Kiiveri  

Monipuolista kuntoliikuntaa, ei hyppy-
jä eikä vaikeita askelsarjoja! 

 ` NAISTEN KUNTOLIIKUNTA, 
Taavettihalli 
syksy 730288a  
11.9.–27.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730288b  
15.1.–16.4.2018, 16 t / 30,00 €  
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1    
ma 18.00-19.00 
Tuntiopettaja Heli Kiiveri  
Sykettä nostavaa monipuolista kunto-
liikuntaa, ei vaikeita askelsarjoja! Käsi-
painot mukaan. 

KESKIVIIKKO 

 ` MIESTEN KUNTOLIIKUNTA, 
Kangasvarsi 
syksy 730297a  
13.9.–29.11.2017, 15 t / 28,00 €
kevät 730297b  
15.1.–11.4.2018, 16 t / 30,00 €  
Kangasvarren koulu, sali, Suo-Anttilan-
tie 166
ke 19.00-20.00 
Tuntiopettaja Heli Kiiveri  
Sykettä nostavaa, monipuolista kunto-
liikuntaa. Ei vaikeita askelsarjoja. 
 
TORSTAI

 ` LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®, 
Kangasvarsi 
syksy 730371a  
14.9.–30.11.2017, 15 t / 30,00 €
kevät 730371b  
18.1.–19.4.2018, 16 t / 33,00 € 
Kangasvarren koulu, sali,  
Suo-Anttilantie 166 
to 16.30-17.30 
Lavisohjaaja® Anne-Marie  
Koponen   
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi haus-
ka, helppo ja hikinen liikuntamuoto, 
joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja 
jumpan välimuotoon. LAVISta tans-
sitaan yksin, joten ei ole vaaraa että 
kukaan talloo varpaille. Tunnilla tans-
sitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten 
humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja 
samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaske-
leiden perusteita kuntoilun ohella. Ei 
tuntia kiirastorstaina. 
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Kurssilla tehdään perinteinen olkihim-
meli. Ota mukaan olkia (opettajalta 
löytyy jonkin verran), terävät sakset ja 
pehmeää puuvillalankaa. Ajan sallies-
sa voimme tehdä muitakin koristeita 
jouluksi. Retkikin tehdään taas luku-
vuoden päätteeksi - kohde ja omakus-
tanteinen hinta avoin. 



kevät 730372b  
18.1.–19.4.2018, 24 t / 46,00 € 
Kangasvarren koulu, sali,  
Suo-Anttilantie 166    
to 17.40-19.10
ZIN zumbaohjaaja® Anne-Marie 
Koponen  
Zumba® on kaikille tarkoitettu to-
della hauska, vauhdikas ja innostava 
fitness-ohjelma, jonka avulla nautit 
treenistä ja itsestäsi. Zumba® perustuu 
latinorytmien innoittamaan musiikkiin 
ja tanssiin. Sisältö: Zumba® 60 min + 
erillinen lihaskunto-osuus ja venyttely 
30 min. Ei tuntia kiirastorstaina. 

 ` Yoga Flow™, Kangasvarsi
syksy 730170a  
14.9.–30.11.2017, 15 t / 36,00 € 
kevät 730170b  
18.1.–19.4.2018, 16 t / 39,00 €  
Kangasvarren koulu, sali, Suo-Anttilan-
tie 166 
to 19.20-20.20 
Yoga Flow ohjaaja, Anne-Marie 
Koponen   
Yoga Flow on mielen ja kehon yh-
teistyötä korostava ja kehon voimaa 
ja hallintaa lisäävä harjoitus. Asanat 
eli joogan erilaiset asennot haetaan 
hengitystä seuraten ja ne yhdistetään 
erilaisiksi liikejatkumoiksi.  
Asentojen ylläpitäminen vaatii sekä 
lihastyötä että keskittymistä. Syvät ja 
pinnalliset lihakset kehittyvät ja tie-
toisuus omasta kehosta kasvaa har-
joitusten avulla. Yoga Flow- nimi tulee 
tavasta suorittaa liikkeet sujuvasti 
peräkkäin. Liikkeet virtaavat alkuasen-
nosta toiseen. Tunti sopii aloitteleville 
ja jo joogaa harrastaneille kuntoilijoil-
le. Mukaan oma alusta. Ei tuntia kiiras-
torstaina. Taso: kevyt.
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 ` ZUMBA® 60 min + LIHAS-
KUNTO-VENYTTELY, Kangas-
varsi (OS) 
syksy 730372a  
14.9.–30.11.2017, 22 t / 42,00 €



(vedic art), Taipalsaari
syksy 260246a 
20.9.–29.11.2017, 18 t / 25,00 €
kevät 260246b 
17.1.–4.4.2018, 18 t / 25,00 € 
Taipalsaaren Kirkonkylän Vanha koulu, 
Koulutie 3  
ke 17.30-19.45 
Vedic art opettaja Eliisa Kivistö  
Luovaa ja kokeilevaa maalaamista 
ilman osaamisvaatimuksia. Aloitamme 
alusta, viivalla ja jatkamme vaiheittain 
omaa maalaamista rikastuttaen. Töitä 
ja tekemistä ei arvostella, vaan roh-
kaistaan kokeilemaan ja ilmaisemaan 
itseään piirtämällä ja maalaamalla. 
Omat välineet mukaan: pehmeä lyijy-
kynä ja halpaa piirustuspaperia, väri-
liidut, vesivärit, pensselit, vesikupit ja 
vesivärimaalaukseen sopivaa paperia. 
Kurssi sopii myös aikaisemmin maala-
usta harrastaneille. Kurssi kokoontuu 
joka toinen keskiviikko.

 ` LASITYÖPAJA,  
Taipalsaari (OS)

syksy 260306a 
13.9.–29.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 260306b  
17.1.–11.4.2018, 36 t / 50,00 €  
Saimaanharjun yhtenäiskoulu,  
Ankeriaantie 10 
ke 17.30-19.45 
Artenomi Anna-Maija Jokinen 
Pajassa valmistetaan tiffany-, lyijykis-
ko- ja sulatusmenetelmillä taso- ja 
kolmiulotteisia käyttö- ja koriste-
esineitä joko valmiin mallin tai omien 
suunnitelmien pohjalta. Voit toteuttaa 
töitä myös eri tekniikoita yhdistellen. 
Tähdelasit hyödynnetään mosaiikki-
töihin ja käytetään myös kierrätyslasia 
(pullot, purkit, ikkunalasi) kokeillen eri-
laisia tuunaustapoja. Kurssi sopii sekä 
aloittajille että aiemmin harrastaneille. 
Oma lasiveitsi mukaan. Materiaalit 
eivät kuulu kurssin hintaan. 

 ` KÄDENTAIDOT

 ` OMPELU JA KÄSITYÖ,  
Vehkataipale (keke) (OS) 
syksy 210624a  
13.9.–29.11.2017, 33 t / 46,00 € 

Artenomi Pirjo Miikki  
Kurssilla voit ommella vaatteita ja 
ideoida tuotteita kierrättämällä ma-
teriaaleja kestävän kehityksen mu-
kaisesti. Voit tehdä toiveesi mukaan 
korjausompelua, kierrätys- tai uusien 
vaatteiden ompelua, erilaisia pientuot-
teita ja tekstiilitöitä kuten tilkkutöitä. 
Voit myös harjoitella saumurin käyttöä 
ja ommella trikoovaatteita esim. lapsil-
le. Kurssilla käytämme apuna lehtien 
valmiskaavoja muokkaamalla niitä 
käyttöösi sopiviksi. 

 ` UUSI! KÄSITYÖPAJA - KIER-
RÄTÄ JA TUUNAA, Taipalsaari 
(keke) (OS) 
syksy 210630a  
11.9.–27.11.2017, 33 t / 46,00 € 
kevät 210630b  
15.1.–16.4.2018, 36 t / 50,00 € 
Taipalsaaren kirkonkylän Vanha koulu, 
Koulutie 3 
ma 18.00-20.15 
Artesaani Kirsti Laine 
Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin 

TAIPALSAARI
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 ` KUVATAIDE

 ` UUSI! MAALAUSKURSSI  

kevät 210624b  
17.1.–11.4.2018, 36 t / 50,00 € 
Vehkataipaleen koulu, Kanavakuja 7   
ke 18.00-20.15 



mistetaan käyttö- ja koristetekstiilejä 
mm. kierrättäen/tuunaten vanhaa. 
Kurssi soveltuu eri-ikäisille ja eritasoi-
sille käsitöistä kiinnostuneille - vasta-
alkajista edistyneisiin. Materiaaleja 
hankitaan omatoimisesti, yhdessä ja 
opettajaltakin löytyy. 

 ` UUSI! BETONIA KOTIIN JA 
PUUTARHAAN, Taipalsaari  
syksy 211011a 
30.9.–13.10.2017, 15 t / 42,00 € 
Taipalsaaren kirkonkylän Vanha koulu, 
Koulutie 3 
pe 17.00-19.15, la 10.00-14.30 
Artenomi Anna-Maija Jokinen 
Tehdään betonista valaen ja kangasta 
kastaen mm. ruukkuja, vateja, laattoja 
ja jalustoja ulkoroihuille. Töitä koris-
tellaan maalaten sekä upotus- että 
sabluunamemetemillä esim. kiviä, 
naruja, pahvia, pitsiä, kasvien lehtiä 
ja kohotapettia apuna käyttäen. Tar-
vittavat materiaalit kurssilaiset tuovat 
mukanaan. Tarkempi info ennen kurs-
sin alkua tekstiviestillä. Kurssipäivät la 
30.9. ja 7.10. klo 10.00-14.30, pe 13.10. 
klo 17.00-19.15. 

 ` LIIKUNTA, TANSSI 
JA JOOGA

MAANANTAI 

 ` REISI - VATSA - PAKARA,  
Taipalsaari
syksy 730293a  
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730293b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Taipalsaaren kk:n uusi sali, 
Koulutie 3, T-saari 
ma 18.00-18.45 
Ryhmäliikunta- ja kuntosaliohjaaja 
Jaana Uusipuro 
Tehokas alkulämmittely ja lihaskunto-
osuus, jossa keskitytään reisi-, paka-
ra- ja vatsalihaksiin. Lopussa lyhyt 
palauttava venyttely. Mukaan oma 
jumppa-alusta.

 ` KUNTOA JA KEHONHUOL-
TOA, Taipalsaari 
syksy 730294a  
11.9.–27.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730294b  
15.1.–16.4.2018, 12 t / 24,00 €
Taipalsaaren kk:n uusi sali, 
Koulutie 3, T-saari 
ma 18.50-19.35
Ryhmäliikunta- ja kuntosaliohjaaja 
Jaana Uusipuro  
Kevyt alkulämmittely, jonka jälkeen 
rauhallinen lihaskunto-osuus, jossa 
vahvistetaan keskivartalon lihaksia ja 
parannetaan ylävartalon liikkuvuutta. 
Lopussa perusteellinen venyttely. Mu-
kaan oma jumppa-alusta. 

TIISTAI

 ` KUNTOLIIKUNTA,  
IÄKKÄÄMMÄT, Vehkissali 
syksy 730295a  
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730295b  
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 €  
Vehkataipaleen koulu, Vehkissali,  
Kanavakuja 7   
ti 18.00-18.45 
Tuntiopettaja Anne Kiljunen  
Lihaskuntojumppa, joka sisältää alku-
verryttelyn, lihaskuntoharjoituksia ke-
hon omaa painoa ja välineitä käyttäen, 
liikkuvuusharjoituksia ja venyttelyt. 

 ` KUNTOLIIKUNTA,  
NUOREMMAT, Vehkissali 
syksy 730296a  
12.9.–28.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730296b  
16.1.–10.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Vehkataipaleen koulu, Vehkissali, Ka-
navakuja 7  
ti 19.00-19.45 
Tuntiopettaja Anne Kiljunen  
Lihaskuntojumppa, joka sisältää alku-
verryttelyn sykkeenkohotuksineen, 
lihaskuntoharjoituksia kehon omaa 
painoa ja välineitä käyttäen, liikku-
vuusharjoituksia ja venyttelyt. 

KESKIVIIKKO

 ` UUSI! TOIMINNALLINEN 
HARJOITTELU, Saimaanharju

syksy 730213a  
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730213b  
17.1.–11.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Saimaanharjun yhtenäiskoulun sali, 
Ankeriaantie 10   
ke 18.10-18.55 
Tuntiopettaja Pinja Simola  
Tunnilla pääpaino on toiminnallisissa 
liikkeissä, joissa vahvistetaan moni-
puolisesti koko kehon lihaksistoa, tasa-
painoa, kehonhallintaa sekä pyritään 
lisäämään liikkuvuutta. Tunti sisältää 
sekä kehonpainoharjoittelua että väli-
neellä tehtäviä liikkeitä. Mukaan oma 
kahvakuula. Taso: keskiraskas/raskas. 

 ` UUSI! LATIN MIX,  
Saimaanharju
syksy 730374a  
13.9.–29.11.2017, 11 t / 23,00 €
kevät 730374b  
17.1.–11.4.2018, 12 t / 24,00 € 
Saimaanharjun yhtenäiskoulun sali, 
Ankeriaantie 10 
ke 19.00-19.45 
Tuntiopettaja Pinja Simola   
Latin Mix- tunnilla opetellaan erilais-
ten latinotanssien askelia, joiden poh-
jalla rakennetaan koreografia tai kaksi. 
Tunnilla opeteltavia tansseja ovat 
esim. salsa, bachata ja reggaeton. 

TORSTAI

 ` UUSI! JOOGA JA MINDFUL-
NESS, Taipalsaari (OS) 
syksy 730414a  
14.9.–30.11.2017, 20 t / 50,00 €
kevät 730414b  
1.2.–19.4.2018, 20 t / 50,00 €
Väinölä, Taipalsaari kk, Kirkonrantatie 2    
to 17.15-18.45 
SJL®-joogaopettajaopiskelija, mindful-
nessohjaaja Merja Tompuri  
Hathajoogaharjoituksen kautta pyri-
tään luomaan tyyni ja valpas olotila, 
joka luo perustan meditaatiolle sekä 
hyväksyvään, tietoiseen läsnäoloon 
pohjautuvan lyhyen alustuksen kuun-
teluun. Mukaan lämpimät ja rennot 
vaatteet, mahdollinen meditaatiotyy-
ny/penkki sekä joogamatto.

83Muistathan ilmoittautua myös kevään kursseille! TAIPALSAARI

tekstiilityömenetelmiin (ompelu, kir-
jonta, kankaanpaino ja värjäys ym.) 
opiskelijoiden omien ideoiden sekä 
kiinnostuksen pohjalta. Kurssilla val-






