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  EKKO MENEE METSÄÄN – TULE MUKAAN!

EKKOn lukuvuoden 2018–2019 teemana on luonto ja metsä. Tutkimusten mukaan luonto lisää 
ihmisten hyvinvointia ja edistää terveyttä. Kansalaisopisto puolestaan edistää hyvinvointia tarjo-
amalla monipuolisia oppimis- ja harrastusmahdollisuuksia vapaa-ajalle. Vanhojen suosikkikurssien 
lisäksi tarjonnassamme on paljon uutuuksia. Lukuvuonna 2018–2019 voit mm. oppia tekemään 
vehnäleipää hapanjuurella, opiskella musiikin perusteita, tehdä koruja kierrätysmateriaaleista, oppia 
piirtämään eri välinein tai opetella kiinan kieltä. Syksyllä on myös hyvä aika tutustua uusiin liikunta-
lajeihin – tarjolla on mm. capoeiraa, Barre Movea, Street dancea ja Allas-Lavista®. Maahanmuuttajien 
suomen kielen oppimisen valmiuksia ja kotoutumisen edellytyksiä vahvistetaan tarjoamalla heille 
luku- ja kirjoitustaidon opintoja.

Luonto ja metsä -teema näkyy opiston kurssi- ja luentotarjonnassa – syksyllä lähiretkeillään ja 
keväällä suunnistetaan metsään. Teema ilmenee myös laajemmin kestävän kehityksen ajatusten 
kunnioittamisena. Kestävä kehitys on meillä EKKOssa paitsi materiaalien ja jätteiden kierrättämistä 
ja puhtaan luonnon vaalimista myös kulttuuriperinnöstä ja perinteistä huolehtimista sekä monikult-
tuurisuuden ja kansainvälisyyden tukemista. Kestävän kehityksen ajatukset näkyvät kurssitarjonnas-
samme moninaisesti. Tänä lukuvuonna olemme laajentaneet kestävän kehityksen keke-merkittyjä 
kursseja taito- ja taideaineita laajemmalle.  

Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi EKKOn toimintaan, olipa se sitten luennolla, 
luokkahuoneessa tai luonnossa. 

Emilia Valkonen
rehtori

  EKKO PÄHKINÄNKUORESSA  

•     yksityinen, säätiön ylläpitämä oppilaitos
•     perustettu vuonna 2005 kahden vanhemman
      opiston —Saimaan Kansalaisopiston ja 
      Lappeenrannan Työväenopiston—yhdistyttyä
•     tuo harrastusmahdollisuudet lähelle Sinua 
      Lappeenrannassa, Luumäellä ja Taipalsaarella
•     tarjoaa opetusta kädentaidoissa, kuvataiteessa,          
      kielissä, liikunnassa, musiikissa, 
      tietotekniikassa ja yhteiskunnallisissa aineissa
•     tarjoaa n. 19 000 tuntia opetusta 
•     noin 12 000 kurssilaista
•     noin 900 kurssia 
•     70 opetuspaikkaa
•     9 päätoimista työntekijää ja 135 tuntiopettajaa 

       (v. 2017 tilastoja)

OPISTON TYÖVUOSI

Syyslukukausi 10.9.–2.12.2018

Syysloma vko 43, 22.–28.10.2018

Kevätlukukausi 14.1.–14.4.2019

Hiihtoloma vko 9, 25.2.–3.3.2019

Kesäkurssit 23.4.2019 alkaen

Opistolla on oikeus tehdä muutoksia opinto-
ohjelmassa ilmoitettuihin kurssitietoihin.
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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 Facebookissa nimellä 
Etelä-Karjalan kansalaisopisto ja 
Instagramissa nimellä ekko_opisto.

OPISTON TOIMISTO

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

Opistotalo eli kansalaisopiston päätoimipaikka 
sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, osoit-
teessa Pohjolankatu 27, Lappeenranta. 
Opistotalossa sijaitsee toimisto. 

Toimiston aukioloajat ovat opetuskaudella 
(10.9.–29.11.2018, 14.1.–11.4.2019) seuraavat: 
ma ja ti  klo 10.00-17.15 
ke ja to  klo 10.00-15.00
pe   suljettu

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

Poikkeuksena toimisto on auki ajalla 6.–9.8.2018 
ma-to klo 10.00-15.00, pe suljettu ja
13.8.–6.9.2018 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 toimisto 
on suljettu. Toimisto on suljettu myös 
kesälomien (21.6.–3.8.2018) 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
Koulutussuunnittelija Sanna Laukkarinen
p. 050 555 1676

PÄÄTOIMISET OPETTAJAT JA 
VASTAANOTTOAJAT OPINTOKAUDELLA

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

Tietotekniikkakouluttaja, MTI Pasi Litmanen, 
p. 050 555 7271, tavattavissa ti klo 15.00-17.00 
osoitteessa Pohjolankatu 27, Lpr, huone 103.

Kuva: Laura Tikkanen
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Liikunnan vastuuopettaja, FM Sinikka 
Miettinen, p. 050 555 1954, tavattavissa ke 
16.00-17.00 ja to 14.00-16.00 osoitteessa  
Pohjolankatu 27, Lpr, huone 110.

Kielten vastuuhenkilö, FM Sanna Mäkelä,   
p. 044 742 0173, tavattavissa ma klo 15.00-16.00 
osoitteessa Pohjolankatu 27 ja to klo 15.00-
15.30 osoitteessa Kauppakatu 41, 3. krs, Lpr.

Kädentaitojen ja taideaineiden opettaja, 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 ti 
klo 14.00-16.00 osoitteessa Pohjolankatu 27, 
Lpr, huone 111.

TUNTIOPETTAJAT
Opistossa on noin 135 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  

 ` ILMOITTAUTUMINEN, PERUMINEN JA MAKSUKÄYTÄNNÖT

Muistathan ilmoittautua kursseille ajoissa ja maksaa kurssimaksun, 
näin varmistat kurssin alkamisen. Opintoryhmiin voi ilmoittautua 
milloin tahansa lukukauden aikana, mikäli niissä on tilaa. 

ILMOITTAUDU:
1) Opistotalossa, 
Pohjolankatu 27, Lappeenranta:
6.–9.8.2018: ma-to klo 10.00-15.00, 
pe suljettu.
13.8.–6.9.2018: ma klo 10.00-17.15 ja 
ti-to klo 10.00-15.00, pe suljettu.
10.9.2018 alkaen opetuskaudella: 
ma–ti klo 10.00-17.15 ja 
ke–to klo 10.00-15.00, pe suljettu.

2) Netin kautta alkaen 11.6.2018:
opistopalvelut.fi/ekko
Ilmoittautumisohjeet ovat luettavissa 
avautuvalta sivulta.

3) Marketeissa:
LPR:n Prismassa ma 20.8. klo 10.00-17.00 
Joutsenon S-marketissa ti 21.8. 
klo 11.00-17.00
 
4) Luumäen kunnantalolla 
ma 3.9. klo 13.00-17.00

5) Yksilöopetus
Musiikki: ilmoittautumisohjeet 
kurssien kohdalla
kielet ja tietotekniikka: ks. yhteystiedot 
ainekohtaisista esittelyistä s. 12 ja 38.

Tutustu kurssin maksu- ja perumisehtoihin 
ennen ilmoittautumista. Ilmoittautuminen on 
aina sitova ja velvoittaa maksamaan kurssi-
maksun.

Lukuvuoden 2018–2019 kurssit on jaettu 
syys- ja kevätkauden kursseiksi. Kaikille kurs-
seille voi ilmoittautua jo 11.6.2018 alkaen. Voit 
ilmoittautua sekä syksylle että keväälle tai vain 
toiselle kaudelle.
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ILMOITTAUTUMINEN SAMALLA KERTAA 
SYKSYN JA KEVÄÄN KURSSEILLE

Jos ilmoittaudut samalla kertaa syys- ja 
kevätkauden kursseille:
• Maksa syksyn kurssimaksu ilmoittautu-

misen yhteydessä ja
• maksa samalla kevään kurssimaksu.      

Halutessasi voit maksaa kevään kurssi-
maksun myöhemmin. Tällöin toimisto 
lähettää kurssin maksulinkin 30.11. 
mennessä sähköpostiisi. Mikäli sinulla 
ei ole sähköpostiosoitetta, ota yhteys 
toimistoon. Muistathan ilmoittautues-
sasi tarkistaa sähköpostiosoitteesi. 
Opisto ei lähetä laskuja.

 
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 maksamaan. 

• Toimisto lähettää kurssin maksulinkin 
30.11. mennessä sähköpostiisi. Mikäli 
sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, ota 
yhteys toimistoon. Muistathan ilmoittau-
tuessasi tarkistaa sähköpostiosoitteesi. 
Opisto ei lähetä laskuja.

Jos olet ilmoittautunut kurssille, mutta et 
ota kurssipaikkaa vastaan, peru ilmoit-
tautuminen opiston toimistoon. Kurssin 
maksamatta jättäminen ei ole 
peruminen. 

Perumattomasta kurssipaikasta veloitetaan 
perumisehtojen mukaisesti (s. 8). Maksetun 
kurssin voi perua veloituksetta seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kurssin alkua 
(ks. perumisehdot s. 8).

ILMOITTAUTUMINEN VAIN SYKSYN
TAI KEVÄÄN KURSSEILLE

• Maksa syksyn kurssimaksu  
ilmoittautumisen yhteydessä.

• Jos ilmoittaudut vain kevään kurssille, 
maksa kevään kurssimaksu ilmoittautu-
misen yhteydessä tai viimeistään seitse-
män (7) vuorokautta ennen kurssin alkua 
(ks. perumisehdot s. 8). 

KURSSIPAIKAN MAKSAMINEN

• Kurssipaikka varmistuu vasta, kun kurs-
simaksu on maksettu. 

• Kurssimaksu maksetaan heti ilmoittau-
tumisen yhteydessä niin netissä kuin 
toimiston asiakaspalvelussakin (ks. 
ilmoittautumisohjeet yllä). 

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

keet opiskelijat hankkivat itse. Oppi-
kirjahankinnat suositellaan tekemään 
vasta kurssin alkaessa. Opisto ei vastaa 
opiskelijan tekemistä kirjahankinnoista.

• Opinto-ohjelman kurssitekstissä on 
mainittu, jos opiskelumateriaalit sisälty-
vät kurssimaksuun tai jos ne voi hankkia 
opettajalta.

• Jos kurssimaksun verkkomaksamisessa 
on ongelmia, soita tai lähetä sähköpos-
tia opiston toimistoon, p. 044 566 4553 
tai toimisto(at)ekko.fi.

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

• Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi 
peruuntuu tai olet saanut opiskelijapai-
kan varasijalta.
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• Kurssin alkaminen edellyttää, että vähintään 
kurssin minimimäärä opiskelijoita ilmoittau-
tuu sitovasti (kurssimaksun maksamalla tai 
maksusuunnitelman esittämällä) 7 vrk ennen 
kurssin alkua opistolle. Minimiosallistuja-
määrä on Lappeenrannassa 10 opiskelijaa ja 
kunnissa 8 opiskelijaa.

KURSSIPAIKAN PERUMINEN
• Kurssipaikan voi perua maksutta ilmoittamal-

la 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 perumi-
nen on tehtävä edeltävänä torstaina. 

• Jos peruminen tapahtuu 1-6 päivää ennen 
kurssin alkua, veloitamme 10 euron käsitte-
lymaksun. Tämän jälkeen opiskelija maksaa 
kurssimaksun kokonaan, myös silloin, kun 
hän jättää tulematta kurssille tai   
keskeyttää sen.

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

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

• Maksuton peruminen on mahdollista, mikäli 
kurssipaikka tai ajankohta muuttuu  
oleellisesti.

• Mahdollinen opettajavaihdos tai opiskelijan 
taitotasoon soveltumaton kurssi ei oikeuta 
kurssin maksuttomaan perumiseen.

KURSSIN TAI OPETUSKERRAN   
PERUUNTUMINEN
• Kurssi toteutetaan, jos kurssikohtainen 

minimiopiskelijamäärä täyttyy viimeistään 7 
vrk ennen kurssin alkua. Minimiopiskelijaraja 
on 10 opiskelijaa kaupungissa ja kunnissa 8 
opiskelijaa. Kurssin peruuntuessa vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi ilmoita tilinumerosi 

opiston toimistoon ja saat maksusi täysimää-
räisenä takaisin.

• Ainoastaan peruuntuneen kurssin kurssi-
maksu palautetaan, tai se voidaan hyvittää 
jonkin toisen kurssin hinnasta. Opiskelijan 
mahdollisesti hankkimia kurssitarvikkeita tai 
oppikirjoja ei hyvitetä.

• Opiston rehtorilla on oikeus poiketa ryh-
mäkokovaatimuksista, jos ne ovat riittävästi 
perusteltuja. Opistolla on muutenkin oikeus 
tehdä muutoksia opinto-ohjelmassa ilmoi-
tettuihin kurssitietoihin.

• Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista 
syistä (esim. sali tai muut tilat) johtuvista 
peruuntumisista. 

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

• 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.

• Peruuntumisista ja mahdollisista opetus-
kertojen muutoksista opisto ilmoittaa aina 
tekstiviestillä tai soittamalla. Huolehdithan, 
että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

KURSSIN VAIHTAMINEN JA KESKEYTTÄMINEN
• Kurssipaikka on henkilökohtainen ja sitä ei 

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

yhteyttä toimistoon ryhmän voi vaihtaa 
saman aineen eritasoiseen ryhmään, mikäli 
ryhmässä on tilaa. Opisto perii mahdollisen 
kurssimaksun erotuksen.

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

• Mikäli opiskelija joutuu perumaan osallis-
tumisensa kurssin alkuvaiheessa terveydel-
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lisistä syistä (edellyttää lääkärintodistusta), 
kurssista veloitetaan ennen perumista pide-
tyt kerrat ja toimistomaksu 10 euroa. Mikäli 
kurssin tuntimäärästä on pidetty jo yli puolet, 
kurssimaksu veloitetaan kokonaan.

• 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 mahdollisel-
le varasijalla olijalle. 

POISSAOLOJEN KORVAAMINEN
• Poissaoloja ei voi korvata osallistumalla jon-

kin toisen opintoryhmän opetukseen.

ALENNUKSET
• Opintoseteliavustus (10 euroa) myönnetään 

työttömille, 63 vuotta täyttäneille eläkeläisille 
(eläkekortti esitettävä) ja maahanmuuttajille 
kursseista, joiden lopussa on OS-merkintä. 
Opintosetelialennus huomioidaan kurssimak-
sussa heti toimistoilmoittautumisen yhtey-
dessä, jolloin hakijan on osoitettava olevansa 
oikeutettu alennukseen. Netti-ilmoittautuja 
maksaa ilmoittautuessaan koko kurssimaksun 
ja täyttää samalla opintosetelihakemuksen. 
Opintoseteliavustus maksetaan hakijan 
tilille jälkikäteen. Vain yksi seteli/opiskelija/
lukuvuosi, niin kauan kuin seteleitä riittää. 
Alennukset ovat henkilökohtaisia.

 ` 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 2018–2019 
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 voi valokuvata ja videoida opiston toi-
mintaa opintoryhmissä ja eri tilaisuuksissa. Valo-
kuvia ja videoita käytetään opiston kotisivuilla, 
opinto-oppaissa sekä opiston mainonnassa ja 
markkinoinnissa. Opintoryhmissä kuvattavilta 
pyydetään kirjallinen kuvaus- ja julkaisulupa. 
Mikäli opiskelija haluaa kuvata tai äänittää 
oppitunnin aikana, on siitä pyydettävä kaikkien 
läsnä olevien lupa. Oppituntien kuvaaminen tai 
äänittäminen ilman kaikkien läsnä olevien lupaa 
on kielletty.
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TIEDOTTAMINEN
Mahdollisista kurssimuutoksista tai lisäyksistä, 
lyhytkursseista ja yleisöluennoista tiedotetaan 
pääasiallisesti opiston kotisivuilla www.ekko.
fi, opiston ilmoitustauluilla ja aluelehdissä sekä 
opiston sosiaalisen median kanavissa.

ILMOITA MUUTOKSISTA 
Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa mahdolli-
sista muutoksista yhteystiedoissa. Näin varmis-
tamme tiedonkulun mahdollisten kurssimuu-
tosten tai tuntien peruuntumisten 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.

 ` YLEISÖLUENNOT JA  
TAPAHTUMAT
Yleisöluennot ja tapahtumat ovat maksuttomia, 
kaikille avoimia eikä niihin tarvitse ilmoittautua. 
Ajankohtaiset tapahtumatiedot löydät myös 
opiston kotisivuilta ja Facebookista. 

SATAMAN VALOT LA 25.8.2018

EKKO on mukana Sataman valot –
tapahtumassa Lappeenrannan satamatorilla. 

YLEISÖLUENNOT

to 27.9.2018
Miten valmistat parempaa kahvia kotona? 
Palkitun kahvipaahtimo Lehmus Roasteryn 
perustaja ja markkinointijohtaja Arttu Muuk-
konen tarjoaa rautaisannoksen kahvin historiaa 

ja vinkkejä kahvin valmistamiseen kotona. 
Satamatie 6, Lappeenranta, klo 18.00-19.30.
EKKO järjestää yleisöluentoja yhteistyössä Lap-
peenrannan kaupunginkirjaston kanssa (Tari-
nasali, Valtakatu 47) torstaisin klo 18.00-19.30 
seuraavasti:

to 20.9.2018 
Väreistä voima ja runoista rohkeus! Kasvuta-
rinoita -luennolla Heli Pukki kertoo runojen ja 
kuvien kielellä runokuvittajan elämästä ja työstä. 

to 18.10.2018 
Tiit Tönnov luennoi Viron kielestä ja kulttuurista.

to 15.11.2018 
Lintuharrastaja ei ole koskaan toimeton. 
Lintuharrastaja Jari Kiljunen kertoo lintumaail-
man vuodenkierrosta.  

EKKO:n kevätkauden yleisöluennot järjestetään 
24.1., 21.2. ja 28.3.2019. Luentojen teemat ilmoi-
tetaan myöhemmin syksyllä. 

JOULUMYYJÄISET LA 1.12.2018

Opistotalo pukeutuu jouluun. Myyntipöydillä on 
opiston kurssilaisten tekemiä taide- ja käsitöitä, 
koristeita ja leivonnaisia. Myyjäisten aikana toimis-
tossa voi ilmoittautua kevään 2019 kursseille.

KEVÄTNÄYTTELYT 

pe–su 26.–28.4.2019, opistotalo, 
Lappeenranta 
la–su 20.–21.4.2019, Luumäki

 ` VERKKO-OPISKELU
Meillä on verkkokursseja musiikissa. Verkkokurs-
seilla voit opiskella valitsemassasi paikassa ja 
usein myös itsellesi parhaiten sopivana aikana, 
esimerkiksi kotoa käsin.
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Tarvitset verkko-opiskelua varten vain tietoko-
neen, toimivan nettiyhteyden ja keskustelua 
varten kuulokemikrofonin tai kaiuttimet ja mi-
krofonin. Opisto ei vastaa häiriöistä opiskelijan 
nettiyhteyksissä.

Opiskeluohjeet saat sähköpostitse ennen kurs-
sin alkua. Muistathan antaa sähköpostiosoittee-
si ilmoittautuessasi verkkokursseille. 

EKKOn Peda.net

Joillakin kursseilla on käytössä kurssisivut 
opiston Peda.netissä osoitteessa peda.net/ek2. 
Peda.net on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä 
verkko-oppimisympäristö. EKKO:n Peda.netis-
sa jaamme esimerkiksi opiskelumateriaalia ja 

lisätietoa kurssiemme sisällöistä sekä järjestäm-
me verkko-opetusta. Kurssien opettajat kertovat 
mahdollisesta Peda.netin käytöstä opiskelijoil-
leen. 

Kurssin tietoja voit selailla Peda.netissa osin 
ilman rekisteröitymistä. Henkilökohtainen Peda.
net-tunnus on elinikäinen ja sen avulla voit myös 
tallettaa oppimistasi riippumatta opiskelupaikas-
ta tai –paikkakunnasta. 

Lisätietoja verkko-opiskelusta sekä Peda.net-tun-
nuksen hakemisesta saat verkko-opetuksen yh-
teyshenkilöltä, apulaisrehtori Sanna Mäkelältä, 
p. 044 742 0173 tai sanna.makela(at)ekko.fi.

 ` YKSILÖ- JA     
PIENRYHMÄOPETUS
Halutessasi voit tulla meille opiskelemaan 
myös itsenäisesti tai pienryhmässä (alle 
8 henkilöä). Tarjoamme yksilöopetusta 
kielissä ja tietotekniikassa. Soiton yksilö-
opetuksessa voit valita pianon, harmonikan, 
kitaran, basson, ukulelen, nokkahuilun tai 
kanteleen. Lisätietoa ilmoittautumisesta 
ja hinnoista löydät opinto-oppaastamme 
ainekohtaisten esittelyjen yhteydestä.

 ` TILAUSKOULUTUS
Opisto tarjoaa tilauksesta organisaatioille, yrityk-
sille ja yhteisöille yksilöllisiä koulutusratkaisuja 
omilla osaamisalueillaan. Tilauskoulutusten 
pääpaino on kielten, tietotekniikan ja liikunnan 
koulutuksissa. Koulutukset suunnitellaan yhteis-
työssä tilaajan kanssa ja räätälöidään asiakkaan 
tarpeita vastaaviksi. 

Lisätietoa tilauskoulutuksesta antaa rehtori 
Emilia Valkonen, p. 044 071 1707 tai 
rehtori(at)ekko.fi.
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Kuva: Pasi Litmanen
LAPPEENRANTA

 ` KIELET ─ ovet auki  
kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen

Onko kouluajoistasi jo tovi ja haluaisit 
palauttaa mieliisi vaikkapa englannin 
kieltä? Tule meille kertaamaan ja aktivoi-
maan – ja oppimaan uutta! Opistomme 
kielikursseilla voit aloittaa uuden kielen 
opiskelun tai parantaa ja ylläpitää jo 
hankittua kielitaitoa. Pääpaino kursseilla 
on suullisen kielitaidon ja kulttuurintun-
temuksen opetuksessa.

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

Opistomme tarjoaa laajasti suomen 
kielen kursseja maahanmuuttajille. 
Uutena kohderyhmänä ovat luku- ja 
kirjoitustaitokoulutusta tarvitsevat 
maahanmuuttajat. Luku- ja kirjoitus-
taidon kurssit on tarkoitettu sellaisille 
maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa 
kotimaassaan tai muualla ollut mahdol-
lisuutta saada riittävästi koulutusta tai 
yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä 
suomalaisen yhteiskunnan asettamista 
haasteista opiskelulle, työssäkäynnille 
sekä käytännön arjen toiminnoille. 
Kulttuurien välisen viestinnän taitojen 
kehittäminen liittyy kiinteästi opiston 
kestävän kehityksen tavoitteisiin kuten 
kansainvälisyyden ja monikulttuurisuu-
den sekä kulttuurien välisen vuoropu-
helun vahvistamiseen.

KIELTEN TASOLUOKITUKSET
Kielten kurssien tasoluokitukset perus-
tuvat Opetushallituksen ja Jyväskylän 
yliopiston kehittämiin kielitutkintoihin 
(YKI) sekä Euroopan neuvoston laati-
maan Yleiseurooppalaiseen viiteke-
hykseen (CEF = Common European 
Framework).

Yleiseurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasoasteikko (A1-C2) on kuusipor-
tainen kielten oppimisen, opetuksen 
ja arvioinnin yleiseurooppalainen 
kehys, joka mahdollistaa erilaisten tut-
kintojärjestelmien vertailun Euroopan 
Unionin alueella. Yleisten kielitutkin-
tojen ja taitotasojen kuvauksiin voi 
seikkaperäisemmin tutustua verkkosi-
vuilla hakusanoilla ”kielitutkinnot” tai 
”yleiseurooppalainen viitekehys” tai 
esim. linkistä https://bit.ly/2Iq75bw. 

Taitotasomerkintä kurssikuvauksen 
lopussa merkitsee sitä, että kurssilla 
tähdätään mainitulle taitotasolle. Kurs-
sitason vaihtaminen on mahdollista, 
mikäli toivotulla kurssilla on tilaa. Vaih-
dosta tulee sopia opiston toimiston ja 
opettajan kanssa.

CEF- ja YKI-taitotasoluokitusten 
vastaavuudet:
Perustaso (Basic User): A1-A2/YKI 1-2
Keskitaso / Itsenäinen kielenkäyttäjä 
(Independent User): B1-B2/YKI 3-4

Ylin taso / Taitava kielenkäyttäjä (Profi-
cient User): C1-C2/YKI 5-6

OPINTONEUVONTA
Vieraiden kielten vastuuhenkilö Sanna 
Mäkelä on tavattavissa opintoneuvon-
taa varten ma 20.8. klo 13.00–17.00, 
Pohjolankatu 27, Lpr, p. 044 742 0173 
sekä lukukausien aikana maanantaisin 
klo 15.00–16.00, Pohjolankatu 27 
ja torstaisin klo 15.00–15.30, 
Kauppakatu 41, 3. krs., Lpr, 
p. 044 742 0173 tai sähköpostitse 
sanna.makela(at)ekko.fi.

Kielten kurssien kotisivut löytyvät 
osoitteesta peda.net/ek2. Osa kurssi-
en kotisivuista on avoimia, osa vaatii 
kurssin alussa opettajalta saatavan 
salasanan.

KIELTEN YKSILÖOPETUS
Opisto järjestää rajoitetussa määrin 
yksityishenkilöille yksilö- ja pien-
ryhmäopetusta (alle 8 opiskelijaa). 
Yksilöopetuksen hinta on 251 
euroa/10 oppituntia, á 45 minuuttia. 
Pienryhmäopetuksen hinta määräytyy 
ryhmän koon mukaan. 
Esteen sattuessa tunti tulee perua 
suoraan opettajalle viimeistään 24 
tuntia ennen tunnin alkua. Muussa 
tapauksessa tunti katsotaan pidetyksi. 
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Opiskelun alussa sovitaan tuntimääristä 
10 oppitunnin paketeissa. Maksu suori-
tetaan ennen opetuksen alkua opiston 
toimistoon. Pitämättä jääneitä tunteja ei 
voi siirtää seuraavalle lukuvuodelle.

TIEDUSTELUT
Sanna Mäkelä (vieraat kielet), 
p. 044 742 0173, sanna.makela(at)ekko.fi 
Sirpa Tereska (suomi), p. 044 566 3364, 
sirpa.tereska(at)ekko.fi

 ` SUOMI
Kurssit 2018–2019
• luku- ja kirjoitustaidon kurssit
• intensiiviset päiväkurssit (A1-B1) 
• iltapäivä- ja iltakurssit (A1-B1) 
• yksilö- ja pienryhmäopetus 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu kurssille internetissä ( Hae 
kurssia/Ilmoittaudu) tai opistotalolla, 
Pohjolankatu 27 (katso toimiston au-
kioloajat s. 5). Jos ilmoittaudut netissä, 
tarvitset suomalaisen henkilötunnuk-
sen! Kurssimaksu suoritetaan ilmoittau-
tumisen yhteydessä.

Luku- ja kirjoitustaidon kursseille 
(120201a, 120202a, 120202b) ilmoit-
tautuminen suomen kielen vastuu- 
opettaja Sirpa Tereskalle, sirpa.teres-
ka(at)ekko.fi, p. 044 566 3364. 
Luku- ja kirjoitustaidon kurssit ovat 
ilmaisia niille opiskelijoille, joiden ko-
toutumissuunnitelmaan kuuluu 
omaehtoisia opintoja. 
Myös intensiiviset kurssit ja iltapäivä- ja 
iltakurssit voivat olla maksuttomia, jos 
TE-toimisto tai kunta (maahanmuut-
topalvelut) hyväksyy kurssin kotoutu-
missuunnitelmaan. Kurssit ovat ilmaisia 
niin kauan kuin valtionosuusrahoitusta 
riittää. Lisätietoa 
sirpa.tereska(at)ekko.fi, 
p. 044 566 3364  ja 
https://bit.ly/2jHP2zF.

Ilmoittaudu kurssille ajoissa, viimeis-
tään yksi viikko ennen kurssin alkua.

Kurssipaikan peruminen
Voit perua kurssipaikan 7 päivää ennen 
kurssin alkua toimistossa ja sinulle mak-
setaan kurssimaksu takaisin. Jos kurssi 
on alkanut, maksat koko kurssimaksun. 

Opintoneuvonta
Suomen kielen opettaja FM Sirpa 
Tereska on tavattavissa opintoneu-
vontaa varten maanantaina 20.8. klo 
13.00–17.00, Pohjolankatu 27, 
huone 111.
Lukukauden aikana opintoneuvonta 
on tiistaisin klo 14-16, Pohjolankatu 27, 
huone 111, p. 044 566 3364. Opettajaan 
voi ottaa yhteyttä puhelimella opinto-
neuvonta-aikana tai sähköpostilla sirpa.
tereska(at)ekko.fi (englanniksi, venä-
jäksi).

 ` 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 5.
For reading and writing courses 
(120201a, 120202a, 120202b), please 
contact Sirpa Tereska, sirpa.tereska(at)
ekko.fi, tel. +358 44 566 3364.
Courses for reading and writing are free 
for students whose integration plans 
include self-motivated education in 
Etelä-Karjalan kansalaisopisto (ie. EKKO, 
short for the Adult Education Centre of 
South Carelia).
Intensive courses and afternoon and 
evening classes may also be free of 
charge if the TE Office (Employment 
and Economic Development Office) 
or municipality (immigration services) 
accepts the course as part of the inte-
gration plan.
The courses are free as long as govern-
ment funding is available. Further in-
formation: sirpa.tereska(at)ekko.fi, tel. 
+358 44 566 3364, or see our website 
on https://bit.ly/2jHP2zF.

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, 20th 
August between 01:00pm and 5:00pm 
at Pohjolankatu 27, 
room 111. 

During the terms, student coun-
selling is given on Tuesdays from 
2:00pm to 4:00pm only, at 27 
Pohjolankatu, 1st floor, room 111 and 
by telephone on 044 566 3364. Stu-
dents can also send in questions and 
enquiries 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 прохож-
дения процедуры регистрации 
необходим финский персональный 
код (henkilötunnus). Если у вас нет 
финского номера социального 
страхования, вам необходимо заре-
гистрироваться в офисе по адресу 
Pohjolankatu 27 (часы работы офиса, 
страница 5. 
Для записи на курсы чтения 
и письма (120201a, 120202a, 
120202b) просьба обращаться к 
Сирпе Тереске, sirpa.tereska(at)
ekko.fi, тел. +358 44 566 3364.                      
Курсы обучения чтению и письму 
бесплатны для студентов, чьи планы 
адаптации включают добровольное 
изучение финского языка в Центре 
обучения взрослых в Южной Каре-
лии (Etelä-Karjalan kansalaisopisto, 
сокращенно EKKO). Интенсивные, 
а также дневные и вечерние курсы 
могут быть бесплатными, если 
Бюро ТЕ (Бюро занятости и эконо-
мического развития) или муници-
палитет (иммиграционные службы) 
принимают курс в рамках плана 
адаптации. Курсы бесплатны для 
участников до тех пор, пока не будет 
исчерпано выделенное для этих 
целей государственное финанси-
рование. Дополнительная инфор-
мация: sirpa.tereska(at)ekko.fi, тел. 
+358 44 566 3364, или см. наш сайт 
на https://bit.ly/2jHP2zF. Регистрация 
за неделю до начала курса.

Kонсультация и запись на курсы 
производятся 20 августа с 13.00 до 
17.00 по адресу: Pohjolankatu 27, 
кабинет 111. 
Дополнительная консультация по 
обучению во время семестра по 
вторникам с 14:00 до 16:00, 
кабинет 111.
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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).

 ` Luku- ja kirjoitus-
taidon kurssit
Lisätietoja sirpa.tereska(at)ekko.fi, 
p. 044 566 3364

   LUKU- JA KIRJOITUSTAITOA 
VAHVISTAVA KURSSI 
syksy 120201a 
6.8.–31.8.2018, 80 t / 0 € / 134 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-pe 8.30-12.00
FM Sirpa Tereska
Kurssi sopii opiskelijoille, jotka ovat 
käyneet vain vähän koulua kotimaas-
saan ja haluavat vahvistaa lukemis- ja 
kirjoittamistaitoa latinalaisella kirjai-
mistolla esim. ennen kotoutumiskou-
lutukseen siirtymistä. Ilmoittautumi-
nen Sirpa Tereskalle, Pohjolankatu 27 
11.–14.6. klo 10-15 tai 2.8. klo 10-12. 
Huom! Ei netti-ilmoittautumista. 

   LUKU- JA KIRJOITUSTAITOA 
INTENSIIVISESTI 
syksy 120202a 
3.9.–14.12.2018, 280 t
kevät 120202b
7.1.–21.5.2019, 360 t
204 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-pe 9.00-12.45
FM Pirkko Laine
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, 
jotka ovat käyneet hyvin vähän tai ei 
lainkaan koulua kotimaassaan eivätkä 
osaa lukea eikä/tai kirjoittaa latinai-
sella kirjaimistolla tai tarvitsevat vielä 
lisäharjoitusta luku- ja kirjoitustaidon 
kehittymisessä. Ilmoittautuminen ja 
lisätietoa: Sirpa Tereska ma 6.8., 13.8. 
tai 20.8. klo 12-14. Info ja lähtötason 
testaus ma 27.8. klo 13. Ei netti-ilmoit-
tautumista!  

 ` Suomen kielen 
intensiiviset  
päiväkurssit
Syksyllä alkaa kaksi suomen kielen 
intensiivistä peruskurssia. Oppikirja on 
Suomen mestari 1.

   SUOMEA INTENSIIVISESTI
syksy 120205a
10.9.–14.12.2018, 195 t / 316,00 €
kevät 120205b
7.1.–17.5.2019, 285 t / 462,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-pe 8.15-11.00
LitM Tiina Pasanen

   SUOMEA INTENSIIVISESTI, 
hidas
syksy 120206a 
10.9.–14.12.2018, 195 t / 316,00 € 
kevät 120206b
7.1.–17.5.2019, 285 t / 462,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ma-pe 8.30-11.00
FM Sanna Ihaksi
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 testiin toimistossa 6.-27.8. 
Testimaksu on 12 €. Kurssi-info ja 
alkutesti ti 28.8. klo 13–15, Pohjolan-
katu 27. Testin jälkeen opettaja ohjaa 
sinut sopivalle kurssille. Tarvittaessa 
sinut kutsutaan haastatteluun ke 29.8. 
Kurssilaisille ilmoitetaan opiskelupai-
kasta viimeistään to 30.8. Jos sinä saat 
opiskelupaikan, maksa syksyn kurssi-
maksu 4.9. mennessä. Kevään kurssi 
maksetaan ennen opiskelun alkamista. 
Kurssimaksun voi maksaa osissa. 
Lisätietoa ja eräpäivät kurssi-infossa. 
Syksy: (A1.1/A1.2), 10.9.-14.12.2018 
(3t/pv), 195 t, 316 € 
Kevät: (A1.3/A2.1), 7.1.-12.4.2019 (3t/
pv), 195 t, 316 €; 15.4.-17.5.2019 (4 t/
pv), 90 t, 146 € 

There are two full year intensive, 
everyday courses in Finnish for 
beginners: 
120205a/b, Finnish Intensive Course, 
autumn to spring 
120206a/b, Finnish Intensive Course, 
slow pace, autumn to spring. 

Sign up for a required placement 
test at the office Aug 6 - Aug 27. The 
test fee is €12. Both the information 
session and the test are held on Tue, 
Aug 28, at 13-15, 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 29. 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 28. 
Autumn Term: (Skill levels: A1.1/A1.2), 
Sept 10 - Dec 14, (3 lessons per day), 
195 lessons in total, €316 
Spring Term: (Skill levels: A1.3/A2.1), 
Jan 7 - Apr 12 (3 lessons per day), 195 
lessons in total, €316; Apr 15 - May 17 
(4 lessons per day), 90 lessons in total, 
€146. 

Осенью начинаются два интен-
сивных курса финского языка для 
начинающих. 
120205a/b Финский язык интенсив-
но, осень и весна 
120206a/b Финский язык интен-
сивно в замедленном темпе, осень 
и весна.
Регистрация на тест в офисе с 6 по 
27 августа. Стоимость теста 12 €. 
Информационная встреча и первый 
тест во вторник 28 августа с 13:00 
до 15:00 по адресу Pohjolankatu 27. 
После теста учитель запишет вас на 
подходящий вам курс. При необхо-
димости вас пригласят на собесе-
дование в среду 29 августа. Участ-
никам теста сообщат о результатах 
SMS-сообщением не позднее 30 
августа. Интенсивные курсы состоят 
из двух периодов, осеннего и весен-
него. 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. Под-
робнее о курсах и сроках оплаты 
вы узнаете на информационной 
встрече 28 августа. 
осень: (уровень A1.1/A1.2), 10.09.–
14.12.2018 (3 урока в день), всего 
195 уроков, 316 евро. 
весна: (уровень A1.3/A2.1), 07.01.–
12.04.2019 (3 урока в день), всего 
195 уроков, 316 евро; 15.4.–17.5.2019 
(4 урока в день), всего 90 уроков, 
146 евро.
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    SUOMEA INTENSIIVISESTI 
EDISTYNEILLE
syksy 120207a 
10.9.–7.12.2018, 144 t / 233,00 €
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. 
Opiskelumateriaalina Samalla kartalla 
1. Kurssin voi maksaa kahdessa osassa. 
(Taitotaso A2.2-B1). 

   SUOMEA INTENSIIVISESTI, 
hidas, jatko
syksy 120208a 
10.9.–7.12.2018, 180 t / 291,00 € 
kevät 120208b
14.1.–12.4.2019, 180 t / 291,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ma-pe 11.15-13.45
FM Sirpa Tereska
Kurssi on Suomea intensiivisesti, hidas 
-peruskurssin jatkokurssi. Jatkam-
me suomen kielen rakenteiden ja 
sanaston opiskelua. Oppimateriaali: 
Suomen mestari 2, kpl:sta 4 lähtien ja 
Työelämän suomea 1 (Finn Lectura). 
Kurssin voi maksaa kahdessa osassa. 
(Taso A2.1-A2.2).

   SUOMEN KIELEN INTENSIIVI-
NEN KURSSI
kevät 120209b 
14.1.–11.4.2019, 144 t / 233,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
ma-to 12.15-15.00
LitM Tiina Pasanen
Lisätietoa kurssin tasosta 23.11.2018. 
More information on the course level 
Nov 23th. Дополнительную инфор-
мацию об уровне курсов можно по-
лучить с 23 ноября. sirpa.tereska(at)
ekko.fi, p. 044 566 3364. 

 ` Muut suomen  
kielen kurssit (A1-B1)

Kurssien teemat ja lisätietoa 
peda.net/ek2/

OS-kurssit ks. alennukset s. 9

 ` Syksy

   HAUSKAA SUOMEA 
–puhumiskurssi
syksy 120210a
11.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti 15.30-17.00
HuK Annamari Marttinen
Opimme monipuolisesti uutta sanas-
toa ja puhumme suomea erilaisissa 
arkielämän tilanteissa. Paljon erilaisia 
toiminnallisia menetelmiä. Kurssilla ei 
ole oppikirjaa. (Taitotaso A2).

   SUOMEA SENIOREILLE
syksy 120220a 
11.9.–29.11.2018, 44 t / 72,00 e 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 14.00-15.30
FM Pirkko Laine
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-A2). 

   SUOMI 1
syksy 120221a 
11.9.–29.11.2018, 44 t / 72,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 19.00-20.30
HuK Annamari Marttinen
Tämä on suomen kielen alkeiskurssi. 
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka 
ovat työssä päivällä. Oppikirjana on 
Suomen mestari 1, kpl:t 1-4. This is 
an evening 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. Это курс финского 
языка для начинающих. Курс осо-
бенно предназначен для студентов, 
которые работают днем. Учебник: 
Suomen mestari 1, уроки 1–4. 
(Taitotaso A1).

   SUOMI 2
syksy 120222a 
11.9.–29.11.2018, 44 t / 72,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 17.15-18.45
HuK Annamari Marttinen
Oppikirjana on Suomen mestari 1, 
kpl:t 4-7. (Taitotaso A1). 

   SUOMI 3
syksy 120223a 
10.9.–28.11.2018, 44 t / 72,00 €
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27
ma ja ke 17.15-18.45
FM Sanna Mäkelä
Oppikirjana Suomen mestari 1, kpl:t 
8-9, Suomen mestari 2, kpl:t 1-2. 
(Taitotaso A1-A2).

   SUOMI 4
syksy 120224a 
10.9.–28.11.2018, 44 t / 72,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ma ja ke 15.30-17.00
FM Cristina Anttila
Oppikirjana on Suomen mestari 2, 
kpl:t 2-4. (Taitotaso A2).
 
  SUOMI 6

syksy 120226a 
11.9.–29.11.2018, 44 t / 72,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs
ti ja to 15.30-17.00
FM Sanna Mäkelä
Oppikirjana on Suomen mestari 3, 
kpl:t 1-4. (Taitotaso A2). 

   SUOMI 8 (OS)
syksy 120228a 
10.9.–28.11.2018, 44 t / 72,00 €
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27   
ma ja ke 19.00-20.30
FM Sanna Mäkelä
Oppikirjana on Suomen mestari 4, 
kpl:t 1-4 . (Taitotaso B1). 

   UUSI! TYÖELÄMÄN 
SUOMEA (OS)
syksy 120229a 
10.9.–28.11.2018, 44 t / 72,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
ma ja ke 15.30-17.00 
FM Sirpa Tereska
Opiskelemme suomalaista työkult-
tuuria ja työelämäsanastoa, teemme 
hakemuksen ja CV:n, harjoittelemme 
puhelinfraaseja ja työpaikkahaastatte-
luja. Oppikirjana Työelämän suomea 2. 
(Taitotaso A2.2-B1). 
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 ` Kevät

   SUOMEA SENIOREILLE
kevät 120230b 
15.1.–11.4.2019, 48 t / 78,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 14.00-15.30
FM Pirkko Laine
Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120210a. 

   SUOMI 1
kevät 120231b 
14.1.–10.4.2019, 48 t / 78,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs 
ma ja ke 13.45-15.15
FM Cristina Anttila
Kurssi on suomen kielen alkeiskurssi. 
Oppikirjana on Suomen mestari 1, 
kpl:t 1-4. This is a Finnish course for 
beginners. The course book is Suo-
men mestari 1, chapters 1-4. Это курс 
финского языка для начинающих. 
Учебник: Suomen mestari 1, уроки 
1–4. (Taitotaso A1).

   SUOMI 2
kevät 120232b 
15.1.–11.4.2019, 48 t / 78,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 19.00-20.30
Opettaja avoin
Oppikirja Suomen mestari 1, kpl:t 4-7. 
(Taitotaso A1). 

   SUOMI 3
kevät 120233b 
15.1.–11.4.2019, 48 t / 78,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 17.15-18.45
Opettaja avoin
Oppikirja Suomen mestari 1, kpl:t 8-9, 
Suomen mestari 2, kpl:t 1-2. 
(Taitotaso A1-A2.1). 

   SUOMI 4
kevät 120234b 
14.1.–10.4.2019, 48 t / 78,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27
ma ja ke 17.15-18.45
FM Sanna Mäkelä
Oppikirjana Suomen mestari 2, 
kpl:t 2-4. (Taitotaso A2.1).

   SUOMI 5
kevät 120235b 
14.1.–10.4.2019, 48 t / 78,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs  
ma ja ke 15.30-17.00
FM Cristina Anttila
Oppikirjana Suomen mestari 2, 
kpl:t 5-8. (Taitotaso A2.1) 

   SUOMI 7
kevät 120237b 
15.1.–11.4.2019, 48 t / 78,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs   
ti ja to 15.30-17.00
FM Sanna Mäkelä

Oppikirjana Suomen mestari 3, 
kpl:t 5-8. (Taitotaso A2.2).

   SUOMI 9 (OS)
kevät 120239b 
14.1–10.4.2019, 48 t / 78,00 € 
ma ja ke 19.00-20.30
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27   
FM Sanna Mäkelä
Oppikirjanan Suomen mestari 4, 
kpl:t 5-8. (Taitotaso B1). 

   UUSI! TYÖELÄMÄN 
SUOMEA (OS)
kevät 120240b 
14.1.–10.4.2019, 48 t / 78,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ma ja ke 15.30-17.00
FM Sirpa Tereska
Kurssi on jatkoa syksyn kurssille. 
(Taitotaso B1). 

YKSILÖ- JA 
PIENRYHMÄOPETUS
Individual and small group tuition 
Частные уроки и занятия в малых 
группах 
Yhteyshenkilö / Contact person / 
Контактное лицо:
Sirpa Tereska, sirpa.tereska(at)ekko.fi

Kuva: Pasi Litmanen
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 ` RUOTSI 
   RUOTSI 1 jatko

syksy 120300a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120300b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs  
ma 19.00-20.30
DKK Sirpa Turtiainen
Opiskelemme ja kertaamme ruotsin 
yleiskielen perustietoja ja rakenteita. 
Vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvät 
vuoropuhelut sekä suulliset ja kirjalli-
set harjoitukset innostavat oppimaan. 
Oppikirjana syksyllä Häng med 1 (Finn 
Lectura), alusta; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A1-A2). 

   DISKUTERA PÅ SVENSKA 
(OS)
syksy 120302a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 37,00 €
kevät 120302b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 17.15-18.45
DKK Sirpa Turtiainen
Kom och diskutera aktuella ämnen 
i avslappad atmosfär. Du kan också 
upprätthålla och öka dina kunskaper i 
svenska genom mångsidiga övningar 
och aktiviteter. Du får gärna själv på-
verka kursens innehåll. Studiematerial-
et ingår i priset. (Taitotaso B1-B2). 

 ` ENGLANTI 
   ENGLANTI 1

syksy 120400a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 € 
kevät 120400b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 19.00-20.30
DKK Sirpa Turtiainen
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), alusta; keväällä kpl:sta 3 läh-
tien. (Taitotaso A1). 

   ENGLANTIA LÄHES 
ALOITTELIJOILLE
syksy 120402a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120402b 
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 19.00-20.30
FM Cristina Anttila
Jatkoa viime vuoden alkeiskurssille. 
Opimme yleisimmät tervehdykset, 
tutustumme matkailuun liittyvään 
sanastoon sekä opimme kertomaan 
itsestä ja lähipiiristä. Harjoittelemme 
myös runsaasti englannin ääntämistä 
sekä puhumista heti alusta lähtien. 
Oppikirjan mukana opiskelijaäänite. 
Oppikirjana syksyllä Destinations 1 
(Otava), kpl:t 5-6; keväällä kpl:t 7-9. 
(Taitotaso A1). 

   ENGLANTI 2
syksy 120404a
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120404b 
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 19.00-20.30
FM Liisa Parviainen
Jatkamme englannin alkeiden opiske-
lua. Teemoina mm. töiden etsiminen 
ja lääkärissä käynti. Kurssi sopii noin 
pari vuotta englantia opiskelleille tai 
kertauksena ”kaiken unohtaneille”. 
Kirjan mukana tulee opiskelijan CD. 
Oppikirjana syksyllä Destinations 
2 (Otava), alusta; keväällä kpl:t 3-4. 
(Taitotaso A1). 

   ENGLANTI 2/3
syksy 120406a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 € 
kevät 120406b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
to 19.00-20.30
FM Cristina Anttila
Kurssi on tarkoitettu pari vuotta 
opiskelleille ja sopii hyvin alkeiden 
kertausta kaipaavillekin. Harjoittelem-
me arki- ja työelämän perussanastoa 
sekä matkailusanastoa ja teemme 
runsaasti puheharjoituksia. Oppikirja-
na syksyllä English for You, too! Book 
2 (Otava), kpl:sta 4 lähtien; keväällä 
English for You, too! Book 3 (Otava), 
alusta. (Taitotaso A1). 

   ENGLANTI 3
syksy 120408a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 € 
kevät 120408b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 17.15-18.45
FM Cristina Anttila
Kurssilla aihepiireinä ovat muuttami-
nen, mökkeily ja remontoiminen. Arki-
siin puuhiin tuovat oman mausteensa 
teatterissa käyminen, joulunvietto, 
juhlien suunnittelu ja kaukomatkat. 
Harjoittelemme myös puhelinfraaseja 
ja sähköpostin kirjoittamista. Oppikir-
jana syksyllä Destinations 3 (Otava), 
alusta; keväällä kpl:t 3-4. 
(Taitotaso A2).

   ENGLANTI 3/4
syksy 120410a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120410b 
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 € 
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 matkai-
lussa, ravintolassa, harrastuksissa, 
lääkärissä, internetissä. Oppikirjana 
syksyllä English for You, too! Book 3 
(Otava), kpl:sta 4 lähtien; keväällä Eng-
lish for You, too! Book 4 (Otava), alusta. 
(Taitotaso A1-A2). 

   ENGLANTI 4 jatko
syksy 120412a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 € 
kevät 120412b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs   
to 14.00-15.30
FM Cristina Anttila
Syvennämme englannin kielen taitoa 
oppimalla sopivasti lisää kielioppia 
ja kertaamalla jo opittua. Rohkais-
tumme suulliseen kielenkäyttöön ja 
tutustumme myös amerikanenglannin 
erityispiirteisiin. Aihepiireinä mm. 
ongelmatilanteet matkailussa, omasta 
kulttuurista kertominen sekä arjen 
asioiden hoitaminen. Oppikirjana 
syksyllä English for you, too! Book 4, 
kpl:sta 6 lähtien; kevään oppikirja sovi-
taan kurssin alussa. (Taitotaso A2). 
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   PASSPORT TO 
FINLAND A (OS)
syksy 120414a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 € 
kevät 120414b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 15.30-17.00
FM Cristina Anttila
Kurssi soveltuu noin 4-5 vuotta opiskel-
leille. Pat and Polly -kirjassa tapaamme 
englantilaisen pariskunnan ja seuraam-
me heidän elämäänsä niin Englannissa 
kuin Suomessakin. Opimme kertomaan 
monipuolisesti Suomesta ja harjoitte-
lemme matkailutilanteissa tarvittavaa 
suullista kielitaitoa. Oppikirjana Pat and 
Polly - Passport to Finland (SanomaPro), 
kpl:sta 2 lähtien; keväällä kpl:sta 5 läh-
tien. (Taitotaso B1). 

   PASSPORT TO 
FINLAND B (OS)
syksy 120416a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 € 
kevät 120416b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €  
Kauppakatu 41, 3. krs
FM Cristina Anttila
ke 17.15-18.45
Ks. sisältö kuten kurssissa 120414a.
(Taitotaso B1). 

   CATCHING UP - mitä 
kuuluu? jatko A (OS)
syksy 120418a
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120418b 
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 13.00-14.30
DKK Sirpa Turtiainen
Suullista kielitaitoa harjoittava kurssi 
sinulle, jolle englannin perusrakenteet ja 
sanasto ovat jo tuttuja. Teemme runsaasti 
käytännönläheisiä, mukaansatempaavia 
ja hauskoja keskustelutehtäviä, jotka akti-
voivat suullista kielitaitoasi tehokkaasti. 
Aihepiireinä mm. yhteiskunta, työelämä, 
ympäristö sekä matkailu. Lisäksi ääntä-
mistä sekä kuuntelua. Oppikirjana syksyl-
lä Catching Up (Finn Lectura), kpl:t 10-14; 
keväällä kpl:t 15-20. (Taitotaso B1). 

   CATCHING UP - mitä 
kuuluu? jatko B (OS)
syksy 120420a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120420b 
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs

to 17.15-18.45
DKK Sirpa Turtiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 120418a. 
(Taitotaso B1). 

   KÄYTÄNNÖN ENGLANTIA 
PATIN JA POLLYN SEURASSA A
syksy 120422a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 € 
kevät 120422b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 17.15-18.45
FM Cristina Anttila
Tapaamme englantilaisen pariskunnan 
ja seuraamme heidän elämäänsä niin 
Englannissa kuin Suomen Lapissa-
kin. Teemme runsaasti keskusteluun 
innostavia harjoituksia jokapäiväisistä 
asioista ja tilanteista tekstien, kuun-
telujen ja erilaisten suullisten harjoi-
tusten muodossa. Kurssi on kaksivuo-
tinen. Oppikirjana syksyllä Pat and 
Polly 2 - two years on, alusta; keväällä 
kpl:sta 2 lähtien. (Taitotaso B2). 

   KÄYTÄNNÖN ENGLANTIA 
PATIN JA POLLYN SEURASSA B
syksy 120424a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 € 
kevät 120424b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ti 13.45-15.15
FM Cristina Anttila
Ks. sisältö kuten kurssissa 120422a. 
(Taitotaso B2). 

   STEPPING STONES 2 - 
ponnahduslauta puheeseen, 
alkava (OS)
syksy 120426a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120426b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ma 19.00-20.30
FM Cristina Anttila
Kurssi kannustaa omakohtaiseen 
kielenkäyttöön, vahvistaa englannin 
rakenteiden hallintaa sekä laajentaa 
sanavarastoa. Kurssi sopii perusraken-
teet omaavalle, joka haluaa syventää 
englannin kielen taitojaan ja kaipaa 
etenkin puhumisen harjoittelua. 
Aihepiireinä 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 kirja 
jatkuu. (Taitotaso B1-B2). 

   STEPPING STONES 2 - 
ponnahduslauta puheeseen, 
jatkava (OS)
syksy 120428a 
12.9–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120428b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 15.30-17.00 
DKK Sirpa Turtiainen
Jatkoa viime vuodelta. Kurssi kannus-
taa omakohtaiseen kielenkäyttöön, 
vahvistaa englannin rakenteiden 
hallintaa sekä laajentaa sanavarastoa. 
Kurssi sopii perusrakenteet omaavalle, 
joka haluaa syventää englannin kielen 
taitojaan ja kaipaa etenkin puhumisen 
harjoittelua. Aihepiireinä syksyllä mm. 
uutiset, taide ja työelämä; keväällä 
mm. kansalaisaktiivisuus ja luonto. 
Oppikirjana syksyllä Stepping Stones 2 
(Finn Lectura), kpl:sta 4 lähtien; kevääl-
lä kirja jatkuu. (Taitotaso B1-B2). 

   MIDDAY ACTIVATION
syksy 120430a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 € 
kevät 120430b 
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ti 12.00-13.30
FM Cristina Anttila
Kurssi soveltuu esim. lukion pitkän 
englannin kertaukseen tai muille pi-
demmälle ehtineille. Runsaasti sanas-
ton aktivointi- ja keskusteluharjoituk-
sia. Oppikirjana syksyllä yksikielinen 
English File third edition Upper-Inter-
mediate Student`s Book (Oxford Uni-
versity Press, ISBN 978-0-19-455875-4), 
kpl:sta 6 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
Kirjan mukana DVD, jossa opiskelua 
tukevaa materiaalia. (Taitotaso B2). 

   ADVANCING YOUR ENGLISH 
jatko 1
syksy 120432a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120432b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ke 17.15-18.45
FM Liisa Parviainen
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 
accurate use of English. Textbook: 
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English File Advanced Student`s Book 
with iTutor and Online Skills, New 
Edition (with an accompanying DVD), 
(Oxford University Press, ISBN 978-0-
19-450237-5), File 5B-; in the spring 
term File 7A-. (Skill level B2-C1). 

   ADVANCING YOUR ENGLISH 
jatko 2
syksy 120434a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120434b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ti 17.15-18.45
FM Liisa Parviainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 120432a. 
Textbook: English File Advanced Stu-
dent`s Book (Oxford University Press 
(ISBN 978-0-19-459458-5), File 6A-; 
in the spring term File 7A-. (Skill level 
B2-C1). 

   ENGLISH FOR ADVANCED 
LEARNERS (keke)
syksy 120436a
10.9.–26.11.2018, 22 t / 37,00 €
kevät 120436b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ma 17.15-18.45
Tuntiopettaja Keith Laverty
Continue to learn English at an ad-
vanced level through interesting read-
ing, listening and conversation with a 
native American teacher. Practise new 
vocabulary and grammar. Students 
assist with topic selection. Course 
material: handouts (included in the 
course fee). (Skill level B2+). 

   BOOKWORMS – ENGLISH 
BOOK READING CLUB (keke)
syksy 120438a
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120438b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ma 19.00-20.30
Tuntiopettaja Keith Laverty
Ever think of joining a book reading 
club in English? Increase your Eng-
lish language skills through reading, 
writing and discussing about books, 
literature and related topics. Books to 
be selected by students. Skill level (B1/
B2) or higher.

 ` SAKSA 
   UUSI! SAKSA 1

syksy 120500a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120500b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 19.00-20.30
DKK Sirpa Turtiainen
Kurssilla opiskelemme saksan kie-
len perusteita, maantuntemusta ja 
saksalaista kulttuuria. Oppikirjan 
lisäksi muita innostavia harjoituksia 
ja aktiviteetteja. Oppikirjana syksyllä 
Hallo! 1 (Finn Lectura), alusta; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso A1). 

   SAKSA 6
syksy 120502a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120502b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs   
ti 19.00-20.30
DKK Sirpa Turtiainen
Jatkamme saksan kielen mielenkiin-
toisten rakenteiden ja sanaston opis-
kelua. Opimme lisää maantuntemusta 
ja tutustumme syvemmin saksalai-
seen kulttuuriin. Oppikirjan lisäksi 
myös muita innostavia harjoituksia 
ja aktiviteetteja. Oppikirjana syksyllä 
Einverstanden 3 (Otava) alusta, lisäksi 
kertausta Einverstanden 2-kirjasta mo-
nisteiden avulla; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A2). 

   SAKSA 9
syksy 120504a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120504b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ti 17.15-18.45
DKK Sirpa Turtiainen
Opiskelemme ja harjoittelemme 
saksan kielen sanastoa, rakenteita ja 
suullista kielitaitoa mielenkiintoisel-
la ja aktivoivalla tavalla. Oppikirjan 
lisäksi muita innostavia harjoituksia 
ja aktiviteetteja. Oppikirjana syksyllä 
Mittelpunkt B2 neu Lehrbuch kpl:sta 
6A lähtien; keväällä kirja jatkuu. Kirjaa 
voi tilata nettikirjakaupasta. 
(Taitotaso B2).

   SAKSAN AKTIVOINTI JA 
KERTAUS
syksy 120506a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €

kevät 120506b 
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
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 kes-
kusteluaiheista tervetulleita. Oppikir-
jana syksyllä Viel Erfolg (SanomaPro) 
sekä opettajan lisämateriaali; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso B2). 

 ` RANSKA 
   RANSKA 1

syksy 120600a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120600b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ma 19.00-20.30
FM Sanna Laukkarinen
Rauhalliseen tahtiin etenevä rans-
kan alkeiskurssi. Runsaasti puhe- ja 
ääntämisharjoituksia arkielämään ja 
matkailuun liittyvissä tilanteissa. Kurssi 
soveltuu myös kielen perusteiden 
kertaajille. Oppikirjana syksyllä Chez 
Olivier 1 (Finn Lectura) kpl:t 1-3, 
keväällä kpl:t 4-6. (Taitotaso A1). 

   RANSKA 1 jatko
syksy 120602a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120602b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ke 17.15-18.45
FM Sanna Laukkarinen
Kurssi on jatkoa viime vuonna 
alkaneelle Ranska 1 -kurssille. Opit 
selviytymään erilaisissa matkailutilan-
teissa, esim. ostoksilla, ravintolassa 
ja julkisissa kulkuvälineissä. Teemme 
runsaasti suullisia harjoituksia, joiden 
tavoitteena on rohkaista opiskelijoita 
puhumaan ranskaa erilaisissa kielen-
käyttötilanteissa. Oppikirjana syksyllä 
Chez Olivier 1 (Finn Lectura), kpl:t 7-9; 
keväällä kpl:t 10-13. (Taitotaso A1) 

   RANSKA 2
syksy 120604a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120604b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
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203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ke 19.00-20.30
FM Sanna Laukkarinen
Kurssi on jatkoa viime vuoden Ranska 
1 -jatkokurssille. Opit selviytymään 
erilaisissa arkielämän tilanteissa ja 
matkailutilanteissa, esim. loma-asun-
non ja asunnon vuokraustilanteessa, 
lääkärissä ja julkisissa kulkuvälineissä. 
Teemme runsaasti suullisia harjoituk-
sia, joiden tavoitteena on rohkaista 
opiskelijoita puhumaan ranskaa erilai-
sissa kielenkäyttötilanteissa. Oppikir-
joina syksyllä Chez Olivier 1, kpl 14-16; 
keväällä Chez Olivier 2, kpl:t 1-3 (Finn 
Lectura). (Taitotaso A1-A2). 

   RANSKA 5 jatko
syksy 120606a
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120606b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 17.15-18.45
FM Sanna Laukkarinen
Rauhalliseen tahtiin etenevällä 
kurssilla tutustumme ranskalaiseen 
elämäntapaan ja kulttuuriin sekä 
ranskankielisiin alueisiin ja ihmisiin 
niin arjessa kuin vapaa-aikanakin. 
Teemme runsaasti suullisia harjoituk-
sia ja harjoittelemme kommunikoi-
mista ranskaksi arkielämän tilanteissa. 
Oppikirjana syksyllä Chez Marianne 2 
(Finn Lectura), kpl:t 6-8; keväällä kpl:t 
9-11. (Taitotaso A2-B1). 

   RANSKA 6/7 (OS)
syksy 120608a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120608b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 19.00-20.30
Tuntiopettaja Dina Lindström
Ranskan kielen jatkokurssi noin 4-5 
vuotta opiskelleille. Kurssin aikana 
pohdimme mm. ympäristönsuojeluun 
ja eettiseen kuluttamiseen liittyviä 
kysymyksiä sekä tutustumme Ranskan 
poliittiseen järjestelmään. Keväällä 
palauttelemme mieleen matkailu-
tilanteissa tarvittavaa sanastoa ja 
kertaamme kielen rakenteita. Oppikir-
jana syksyllä Voilà 6 kpl:sta 8 lähtien; 
kevään materiaali sovitaan erikseen. 
(Taitotaso B1). 

   RANSKA, edistyneet
syksy 120610a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 37,00 €

kevät 120610b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 17.15-18.45
Tuntiopettaja Dina Lindström
Kartutamme sanavarastoa ja ker-
taamme kielioppia. Keskustelemme ja 
teemme harjoituksia ranskankielisten 
ajankohtaisohjelmien (internetistä) 
pohjalta. Keskustelua myös syntype-
räisen opettajan, Perinne Ferrafiat`n, 
johdolla. Oppimateriaalina “Pikku 
Prinssi” (“Le Petit Prince”); lisäksi mo-
nisteet, jotka sisältyvät kurssimaksuun. 
(Taitotaso B2). 

 ` VENÄJÄ 
   VENÄJÄ 1A

syksy 120700a
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120700b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti 17.15-18.45
FM Sanna Nyrhi
Kurssilla tutustumme kyrillisiin kirjai-
miin ja ääntämiseen sekä yksinker-
taisiin arkielämän puhetilanteisiin. 
Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 1 (Finn 
Lectura), alusta; keväällä kirja jatkuu. 
Kevään kurssilla harjoittelemme lisäksi 
luetunymmärtämisen perustaitoja, 
mistä syystä osallistuminen edellyttää 
kyrillisten aakkosten hallintaa. 
(Taitotaso A1). 

   VENÄJÄ 1B, ripeämpi tahti
syksy 120702a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120702b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 19.00-20.30
FM Sanna Nyrhi
Ks. sisältö kuten kurssissa 120700a.

   VENÄJÄN ALKEIDEN 
JATKO A
syksy 120704a
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120704b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
ti 19.00-20.30
FM Sanna Nyrhi
Alkeiden toinen lukuvuosi. Jatkamme 
peruskieliopin opiskelua ja sanavaras-
ton kartuttamista venäläistä kulttuuria 
unohtamatta. Harjoittelemme etenkin 
itsestä ja perheestä kertomista; 

puhumme ammateista, sukulaisista, 
kuulumisista ja kielitaidosta. Oppikirja-
na syksyllä Kafe Piter 1 (Finn Lectura), 
kpl:sta 4 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A1). 

   VENÄJÄN ALKEIDEN 
JATKO B
syksy 120706a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120706b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 17.15-18.45
FM Anitta Jääskeläinen
Alkeiden toinen lukuvuosi. Jatkamme 
sanavaraston kartuttamista ja perus-
kieliopin opiskelua sekä harjoittelem-
me arkielämän puhetilanteita. Syksyllä 
teemoina ovat perhe, asuminen ja 
työpaikka; keväällä kielitaito, puhe-
linkeskustelut ja liikennevälineet. 
Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 1 (Finn 
Lectura), kpl:sta 6 lähtien; keväällä 
kpl:sta 8-9 lähtien. (Taitotaso A1). 

   VENÄJÄN ALKEIDEN 
JATKO C (keke)
syksy 120708a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120708b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 12.00-13.30
FM Vera Chestakova
Jatkamme peruskieliopin opiske-
lua ja vahvistamme sanavarastoa 
unohtamatta venäläiseen kulttuuriin 
tutustumista. Syksyllä aihepiireinä 
ovat liikennevälineet ja kiinnostuksen 
kohteet; keväällä viikonlopun vietto, 
harrastukset ja vuodenajat. Oppikirja-
na Kafe Piter 1 (Finn Lectura), kpl:sta 
10 lähtien; keväällä kpl:sta 11 lähtien. 
(Taitotaso A1). 

   VENÄJÄ 2 jatko A
syksy 120710a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120710b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 17.15-18.45  
FM Anitta Jääskeläinen
Kurssi sopii muutaman vuoden opis-
kelleille. Kehitämme suullista kielitai-
toa ja opettelemme uutta arkielämään 
liittyviä dialogeja kuunnellen ja lukien. 
Syksyllä aihepiireinä ovat kotityöt, ho-
tellit sekä kaupungilla liikkuminen; ke-
väällä ravinto, elintavat, sää ja luonto. 
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Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 2 (Finn 
Lectura), kpl:sta 10 lähtien; keväällä 
kpl:sta 12-13 lähtien. (Taitotaso A2). 

   VENÄJÄ 2 jatko B (keke)
syksy 120712a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120712b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 17.15-18.45
FM Vera Chestakova
Kurssi on tarkoitettu venäjää muuta-
man vuoden opiskelleille. Jatkamme 
suullisen kielitaidon kehittämistä sekä 
harjoittelemme kuullun- ja luetunym-
märtämistä. Syksyllä aihepiireinä ovat 
sää, luonto ja luonnonsuojelu; keväällä 
perhe, suku ja ihmissuhteet. Oppikirja-
na syksyllä Kafe Piter 2 (Finn Lectura), 
kpl:sta 13 lähtien; keväällä kpl:sta 14 
lähtien. (Taitotaso A2). 

   VENÄJÄ 3 jatko (OS) (keke)
syksy 120714a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120714b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 17.15-18.45
FM Vera Chestakova
Jatkamme venäjän kieliopin opiskelua 
sekä aktivoimme sanavarastoa help-
pojen keskusteluharjoitusten avulla. 
Syksyllä aihepiireinä ovat mm. tietoko-
neet ja internet; keväällä mm. lento-
matkustaminen, arjen ilot ja huolet. 
Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 3 (Finn 
Lectura), kpl:sta 4 lähtien; keväällä 
kpl:sta 5 lähtien. (Taitotaso B1). 

   PUHU JA NAUTI! - venäjän 
keskustelu (OS) (keke)  
syksy 120716a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120716b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ke 11.00-12.30
Tuntiopettaja Svetlana Nikulina
Kurssi sopii venäjää noin 4 vuotta 
opiskelleille. Harjoittelemme keskuste-
lua pääasiassa aidoissa puhetilanteissa 
ja saamme täten rohkeutta ilmaista 
itseämme vieraalla kielellä. Opimme 
myös kielen rakenteita (gerundi, 
verbien aspektit). Oppikirjana syksyllä 
Doroga v Rossiju 4, alusta; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso B1-B2). Kirja 
tilataan opettajalta yhteistilauksena. 

 ` ESPANJA 
   ESPANJA 1

syksy 120800a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120800b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 € 
ti 17.15-18.45
Kauppakatu 41, 3. krs  
KteO Tuija Näränen
Syksyllä opettelemme espanjan kielen 
alkeita käytännön viestintätilanteissa, 
esim. tervehtiminen, esittäytyminen, 
hyvästeleminen, itsestä, perheestä ja 
vapaa-ajasta kertominen. Kevään tee-
moina ovat mm. kahvilassa tilaaminen, 
aamiaisella ja tapaamisista sopiminen. 
Oppikirjana syksyllä ¡Acción! Espanjan 
teksti- ja harjoituskirja 1 (SanomaPro), 
kpl:t 1A-2B; keväällä kpl:t 3A-5. 
(Taitotaso A1). 

   ESPANJA 2
syksy 120802a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 € 
kevät 120802b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ma 19.00-20.30
KteO Tuija Näränen
Syksyllä jatkamme espanjan kielen 
opiskelua käytännön viestintätilanteis-
sa, esim. matkatoimistossa, tien kysy-
minen ja liikkuminen eri liikenneväli-
neillä, tilaaminen ravintolassa. Kevään 
teemoina ovat esim. tapas-baarissa 
käyminen ja asuminen. Oppikirjana 
syksyllä ¡Acción! Espanjan tekstikirja 1 
ja harjoituskirja 1 (SanomaPro), kpl:t 
6A-7B; keväällä kpl:t 8A-10. 
(Taitotaso A1). 

   MATKAILUESPANJAA KER-
RATEN JA UUTTA OPPIEN
syksy 120804a 
27.–29.8.2018, 12 t / 29,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs   
ma – ke 17.15-20.30
KteO Tuija Näränen
Matkailuespanjan kertauskurssi. Maa-
nantaina olemme lentokentällä, tak-
sissa, hotellissa, aamiaisella ja kaupun-
gilla. Tiistaina käymme tapas-baarissa, 
ostoksilla ja ravintolassa. Keskiviikkona 
käymme ravintolassa ja tutkimme 
vapaa-ajan opasta. Opettajan jakama 
materiaali. (Taitotaso A1: vähintään 
yhden vuoden opinnot). 

   KESKIPÄIVÄN 
MATKAILUESPANJAA 2
syksy 120806a
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120806b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ma 12.00-13.30
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
keskeisimmissä matkailun viestintäti-
lanteissa. Syksyllä aiheina mm. ravinto-
lassa, tien kysyminen ja neuvominen 
sekä lippujen ostaminen; keväällä 
majoituksen varaaminen, päivämää-
rät, mieltymyksistä ja vapaa-ajasta 
kertominen. Oppikirjana Ventana 1 
(SanomaPro), kpl:t 5-6; keväällä kpl:t 
7-8. (Taitotaso A1). 

   KESKIPÄIVÄN 
MATKAILUESPANJAA 3
syksy 120808a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120808b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 12.00-13.30
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
matkailun käytännön viestintätilan-
teissa. Syksyllä aiheina mm. majoituk-
sen varaaminen, päivämäärät, mielty-
myksistä ja vapaa-ajasta kertominen; 
keväällä mm. terveys ja arkitoimet. 
Oppikirjana syksyllä Ventana 1 (Sano-
maPro) kpl:t 7-8, keväällä Ventana 2 
kpl:t 1-2. (Taitotaso A1).

   ESPANJA 3
syksy 120810a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120810b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
ke 17.15-18.45
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä 
aiheina mm. päivän rutiinit, harrastuk-
set ja sään kuvailu; keväällä mm. os-
toksilla, torilla, ruoka-, vaate- ja kenkä-
kaupassa. Oppikirjana syksyllä ¡Acción! 
Espanjan kielen teksti- ja harjoituskirja 
1 (SanomaPro), kpl:t 11A -12B; keväällä 
kpl:t 13A-15. (Taitotaso A1). 
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   ESPANJA 4
syksy 120812a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120812b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs   
ti 19.00-20.30
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä 
aiheina mm. matkustaminen, lento-
kentällä, hotellissa; keväällä mennees-
sä ajassa kertominen ja alkuperäis-
kansat. Oppikirjana syksyllä ¡Acción! 
Espanjan kielen teksti- ja harjoituskirja 
1 (SanomaPro), kpl:t 16A-17B; keväällä 
kpl:t 18A-20. (Taitotaso A2). 

   KESKIPÄIVÄN 
MATKAILUESPANJAA 5
syksy 120814a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120814b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs   
to 12.00-13.30
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
käytännön viestintätilanteissa. Syk-
syllä aiheina mm. autovuokraamossa, 
terveyskeskuksessa ja apteekissa; 
keväällä jokapäiväisen elämän kuvailu, 
opitun kertaaminen. Oppikirjana syk-
syllä ¡Fántastico! 2 (SanomaPro), kpl:t 
7-10; keväällä kpl:t 11-12. 
(Taitotaso A2). 

   ESPANJAN AAMUJATKOT
syksy 120816a
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120816b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 9.15-10.45
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiske-
lua käytännön viestintätilanteissa. 
Syksyllä aiheina mm. luonto, terveys, 
harrastukset; keväällä luonteenpiir-
teet, ostoksilla ja opitun kertaaminen. 
Oppikirjana syksyllä ¡Fantástico! 3 
(SanomaPro), kpl:t 7-9; keväällä kpl:t 
10-12. (Taitotaso A2). 

   BUENAS MIGAS (OS)
syksy 120818a
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120818b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 19.00-20.30

KteO Tuija Näränen
Kurssin käytännönläheiset aihepiirit 
ovat hyödyllisiä niin matkailijoille kuin 
intohimoisille espanjan kielen har-
rastajillekin. Kurssille osallistuminen 
edellyttää lyhyen kielen opinnot tai 
vastaavat tiedot. Oppikirjana syksyllä 
Buenas Migas 3 (Otava), kpl:t 9-10; ke-
vään oppimateriaali valitaan yhdessä. 
(Taitotaso B1). 

   DAN QUE HABLAR
syksy 120820a
10.9.–26.11.2018, 22 t / 37,00 €
kevät 120820b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 17.15-18.45
KteO Tuija Näränen
Conversamos y opinamos diferentes 
temas de actualidad recogidos en 
soportes visuales, escritos u orales. 
Ampliamos vocabulario y repasamos 
contenidos lingüisticos y léxicos. 
Material distribuido por la profesora. 
(Taitotaso B2). 

 ` ITALIA 
   ITALIA 1

syksy 120900a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120900b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ke 17.15-18.45   
FM, italian kielen kääntäjä ja tulkki 
Anna-Maria Lehtonen
Tutustumme kielen perusteisiin, har-
joittelemme ääntämistä ja kehitämme 
valmiuksia selviytyä italian kielellä 
erilaisissa matkailutilanteissa. Kielen 
opiskelun ohella tutustumme italia-
laiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. 
Keväällä aiheina ovat mm. kaupungilla 
liikkuminen, kellonajat ja ravintolassa 
asioiminen. Oppikirjana syksyllä Bella 
vista 1 (Sanoma Pro), alusta; keväällä 
kpl:sta 4 lähtien. (Taitotaso A1).

   ITALIA 2
syksy 120902a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120902b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ke 19.00-20.30
FM, italian kielen kääntäjä ja tulkki 
Anna-Maria Lehtonen
Jatkamme matkailutilanteiden har-
joittelua‚ kartutamme sanavarastoa ja 

opimme lisää käytännön kielioppia. 
Aiheina mm. kaupungilla liikkuminen, 
vapaa-ajasta ja arkirutiineista keskus-
teleminen, hotellissa ja ruokakaupassa 
asioiminen sekä italialainen kulttuuri 
ja elämänmeno. Syksyn kurssi on 
jatkoa edellisvuoden alkeiskurssille ja 
sopii noin vuoden opiskelleille. Oppi-
kirjana syksyllä Bella Vista 1 (Sanoma 
Pro), kpl:sta 6 lähtien; keväällä kirja 
jatkuu. Kevään kurssilla tutustuminen 
italian kieleen ja kulttuuriin jatkuu ja 
kurssi sopii noin 1–1,5 vuotta opiskel-
leille. (Taitotaso A1). 

   ITALIA 3 (keke)
syksy 120904a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120904b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 17.15-18.45
KTM Ruben Amoroso
Harjoittelemme kielen perusraken-
teita, kartutamme sanavarastoa ja 
aktivoimme suullista kielitaitoa moni-
puolisten tehtävien avulla. Opimme 
kertomaan menneen ajan tapahtumis-
ta, aiheina syksyllä mm. vapaa-aika, 
arkirutiinit ja ostoksilla käynti; keväällä 
mm. lääkärissä käynti ja ruoanlaitto. 
Kieliopintojen ohella tutustumme lisää 
italialaiseen kulttuuriin. Kurssi sopii 
noin 2 vuotta opiskelleille. Oppikirjana 
syksyllä Bella vista 1 (Sanoma Pro), 
kpl:sta 12 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A1). 

   ITALIA 4 (keke)
syksy 120906a
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120906b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 19.00-20.30
KTM Ruben Amoroso
Kertaamme vanhaa ja opimme uutta 
syventämällä taitojamme kieliopin eri 
osa-alueilla. Kartutamme sanavarastoa 
sekä vahvistamme suullista ilmaisua. 
Teemme runsaasti monipuolisia har-
joituksia ja tutustumme lisää italialai-
seen kulttuuriin. Sopii noin 3-4 vuotta 
opiskelleille. Oppikirjana syksyllä Bella 
vista 2 (SanomaPro), alusta; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso A1-A2). 

   ITALIAA EDISTYNEILLE (OS) 
(keke)
syksy 120908a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 37,00 €
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kevät 120908b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 40,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
to 17.15-18.45
Tuntiopettaja Franco Pugliese
Keskustelemme italiaksi monipuolisista 
aiheista, harjoittelemme kuullun- ja 
luetunymmärtämistä sekä käytän-
nön kielenkäyttötilanteita. Opimme 
eri aihepiirien sanastoa, kielioppia ja 
tutustumme italialaiseen elämänme-
noon. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat 
kehittää kielitaitoaan ja tietämystään 
italialaisesta kulttuurista. Opetusmateri-
aali opettajalta (sisältyy kurssimaksuun), 
myös verkkomuodossa. (Taitotaso B1-). 

 ` VIRO 
   VIRON JATKOKURSSI (keke)

syksy 121000a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 121000b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
204 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
ti 17.15-18.45
Tuntiopettaja Tiit Tönnov
Jo useamman vuoden opiskelleille 
tarkoitettu kurssi, joka harjoittaa mo-
nipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita. 
Runsaasti puhumista ja luovaa kielen-
käyttöä. Työskentelemme merkittävien 
virolaisten elokuvien parissa. 
(Taitotaso A1). 

 ` VIITTOMAKIELI 
   TUKIVIITTOMIEN ALKEET A

syksy 121100a 
22.–29.9.2018, 14 t / 34,00 € 
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 arkipäivän 
eri tilanteisiin sekä kuinka tukiviittomia 
käytetään kommunikoinnissa puheen 
tukena. Aihealueina ovat mm. perhe, 
vaatteet, värit, paikkoja, verbejä, ajan-
ilmaisuja jne. Oppimateriaali sisältyy 
kurssimaksuun. 

   TUKIVIITTOMIEN JATKO A
syksy 121102a 
10.11.2018, 7 t / 17,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 9.00-15.00
Puhevammaisten tulkki Irene Liukkonen

Soveltuu kaikille jo vähän viittoneille. 
Kurssilla kertaamme alkeita ja kasva-
tamme sanavarastoa. Oppimateriaali 
sisältyy kurssimaksuun. 

   TUKIVIITTOMIEN ALKEET B
kevät 121104b 
2.2.–9.2.2019, 14 t / 34,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 9.00-15.00
Puhevammaisten tulkki Irene Liukkonen
Ks. sisältö kuten kurssissa 121100a.

   TUKIVIITTOMIEN JATKO B
kevät 121106b 
16.3.2019, 7 t / 17,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
la 9.00-15.00
Puhevammaisten tulkki Irene Liukkonen
Ks. sisältö kuten kurssissa 121102a.

 ` TURKKI 
   TURKKIA MATKAILIJOILLE 3

syksy 121400a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 37,00 €
kevät 121400b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 40,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs
to 17.15-18.45
DKK Tuija Deva
Jatkoa kevään 2018 kurssille. Sopii 
myös muille turkkia jonkin verran 
osaaville. Keskustelemme, kyselemme 
ja neuvomme turkiksi. Katselemme 
kuvia ja videoita ja kerromme niistä. 
Lisää peruskielioppia. Oppimateriaalina 
Turkkia matkailijoille (Finn Lectura) sekä 
opettajan oma materiaali, joka sisältyy 
kurssimaksuun. (Taitotaso A1). 

 ` JAPANI 
   UUSI! JAPANI 1 (keke)

syksy 121502a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 37,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 19.00-20.30   
Tuntiopettaja Ayaka Suhonen
Opettelemme japanin luku- ja kirjoi-
tustaidon ohella arkielämän suullisia 
viestintätaitoja. Tutustumme myös japa-
nilaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. 
Oppikirjana Michi - tie japanin kieleen 
(Otava), alusta. Lisäksi opettajan mate-
riaalit, jotka sisältyvät hintaan. Opetus-
kielinä suomi ja englanti. (Taitotaso A1). 

 ` KIINA
   UUSI! KIINA 1 (keke)

syksy 121600a
10.9.–26.11.2018, 22 t / 37,00 €
kevät 121600b
14.1.–8.4.2019, 24 t /  40,00 €  
Kauppakatu 41, 3. krs
ma klo 17.15-18.45
Tuntiopettaja Junhong Liu
Oletko kiinnostunut kiinan kielestä ja 
kulttuurista tai suunnitteletko työ- tai 
lomamatkaa Kiinaan? Tule opiskele-
maan kiinan kielen perusrakenteita 
ja -sanastoa sekä harjoittelemaan 
jokapäiväiseen elämään liittyviä kie-
lenkäyttötilanteita. Teemme ääntä-
mis- ja kielioppiharjoituksia ja opimme 
käymään yksinkertaisia keskusteluja. 
Opiskeltava kieli on mandariinikiinaa. 
Oppimateriaali sisältyy kurssimaksuun. 
(Taitotaso A1).

 ` PORTUGALI 
   PORTUGALI 1 jatko (keke)

syksy 121800a
11.9.–27.11.2018, 20 t / 34,00 €  
kevät 121800b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3 krs.
ti 19.00-20.30
Tuntiopettaja Maria Hyrylä
Portugalin jatkokurssi, joka sopii 
alkeita jo hieman hallitseville. Kurssin 
teemat käsittelevät niin keskeisimpiä 
matkailuaiheita kuin ihmisen arkea 
laajemminkin. Kurssilla käsittelemme 
sekä Portugalin että Brasilian variant-
tia. Oppikirjana Tudo Bem 1, portuga-
lin alkeiskurssi (SanomaPro), jatkuu; 
lisäksi opettajan materiaalia, joka 
sisältyy kurssimaksuun. (Taitotaso A1). 
Ei tuntia 6.11.
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Meillä voit harrastaa esimerkiksi ru-
nonlausuntaa, lähteä virkistäytymään 
naisten piirin tai tutustua teatteripro-
duktion valmistumiseen.  

 ` YHTEISKUNTA

   KEHITYSVAMMAISTEN 
OPINTOPIIRI A (OS)
syksy ja kevät 360101
10.9.–26.11.2018, 14.1.–8.4.2019
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, ja pelailua. Ryhmä osallistuu 
toiminnan suunnitteluun. Ilmoittautu-
minen ja kurssimaksut paikan päällä 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

   KEHITYSVAMMAISTEN 
OPINTOPIIRI B (OS)
syksy ja kevät 360102 
10.9.–26.11.2018, 14.1.–8.4.2019
38 t / 54,00 €
Lappeenrannan SRK-keskus, pieni 
musiikkisali, Koulukatu 10
ma 17.45-19.00
Tuntiopettaja Minna Porvari
Ks. kurssin sisältö kuten kurssissa 
360101.

   NAISTEN PIIRI (keke)
syksy 360103a 
10.9.–26.11.2018, 12 t / 20,00 €
kevät 360103b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 20,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 13.00-14.30

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

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 
kurssimaksuun. 

   AIVOLIITON 
JUTTU-TUPA A (OS)
syksy ja kevät 360106 
10.9.–26.11.2018, 14.1.–8.4.2019
69 t / 82,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ma 9.30-11.45
Virve Olkkonen
Juttu-tupa on kurssi afaattisille 
henkilöille. Kurssin tavoite on edis-
tää osallisuutta, ehkäistä sosiaalista 
syrjäytymistä sekä tarjota afaattisille 
henkilöille mahdollisuus keskusteluun 
ja kommunikoinnin sekä vuorovaiku-
tustaitojen harjoittamiseen turvalli-
sessa ryhmässä. Kommunikaatiota 
harjoitellaan teemakeskustelujen, peli-
en, taiteen ja musiikin avulla. Jokainen 
Juttu-tupa –kerta sisältää ajankoh-
taisryhmän, kahvituokion, teema- ja 
kommunikaatioryhmän. 

   AIVOLIITON 
JUTTU-TUPA B (OS)
syksy ja kevät 360107
14.9.–30.11.2018 ja 18.1.–12.4.2019
69 t / 82,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
pe 9.30-11.45
Virve Olkkonen
Ks. sisältö kuten kurssissa 360106.

 ` TEATTERI   
JA RUNOUS

   TEATTERIPRODUKTIO 
TUTUKSI 1
syksy 360108a 
11.9.–2.10.2018, 8 t / 33,00 €
Lappeenrannan kaupunginteatteri, 
Kaivokatu 5
ti 17.45-19.15 
Teatterinjohtaja Timo Sokura
Tutustumme monelta suunnalta teat-
teriesityksen valmistumiseen näytel-
mää lukemalla, ohjaajaa ja skenografia 
haastattelemalla jne. Kurssin aiheena 
on Tuomo Rämön dramatisoima ja 
ohjaama Rakkautta, joka perustuu 
Maria Jotunin teksteihin (lavastus Mika 
Haaranen). Kokoontumiskerrat ti 11.9. 
ja 18.9., ke 26.9., ti 2.10. 

   TEATTERIPRODUKTIO 
TUTUKSI 2
kevät 360108b 
15.1.–20.2.2019, 8 t / 33,00 €
Lappeenrannan kaupunginteatteri, 
Kaivokatu 5 
ti 17.45-19.15
Teatterinjohtaja Timo Sokura
Tutustumme monelta suunnalta teat-
teriesityksen valmistumiseen näytel-
mää lukemalla, ohjaajaa ja skenografia 
haastattelemalla jne. Kurssilla käsitel-
lään Jussi Kylätaskun Runar ja Kyllik-
ki-näytelmää (ohjaus Sirpa Riuttala, 
lavastus Samuli Halla). Kokoontumis-
kerrat ti 15.1., 22.1., 5.2. ja ke 20.2. 

   RUNON ÄÄNI (keke)
kevät 360112b 
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 €
Toimipaikka avoin
ma 17.15-18.45
Tuntiopettaja Auli Taina
Tutustutaan erilaisiin runoihin oman 
äänen kautta. Hengitys- ja ääniharjoi-
tuksia. Valmistetaan kevään päätteeksi 
yhteinen lausuntaesitys. 
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Musiikissa opisto tarjoaa mahdolli-
suuksia opiskella musiikin perusteita, 
laulaa kuorossa, ottaa yksinlaulutunteja, 
soittaa eri instrumentteja ja osallistua 
erilaisiin muskareihin.

Instrumenteista voi valita pianon, 
harmonikan, kitaran tai sähköbasson, 
ukulelen, nokkahuilun tai kanteleen. 
Halutessa voi opetella myös säestä-
mään. Pianotunneilla opetellaan aluksi 
pianonsoiton perustaidot. Edistyneem-
mät opiskelijat harjoittavat jo omaa 
ohjelmistoa.

Nuotinlukutaito ja aikaisempi soit-
tokokemus eivät ole välttämättömiä 
musiikkiopetukseen osallistumiselle. 
Joillakin kursseilla on pohjavaatimuksia, 
ja niistä kerrotaan tämän opinto-ohjel-
man kurssikuvauksissa.

Musiikin vastuuhenkilö on 
Sirpa Tereska, p. 044 566 3364.

   UUSI! MUSIIKIN PERUSTEET
syksy 250100a 
10.9.–26.11.2018, 15 t / 25,00€
kevät 250100b
14.1.–8.4.2019, 16 t / 26,00€
Lappeenrannan SRK-keskus, 
iso musiikkiluokka, Koulukatu 10
ma 18.40-19.40
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen
Opi tuntemaan nuotteja, rytmejä, 
rakennemerkkejä ja sointuja. Kurkis-

Kuva: Arttu Muukkonen

 ` MUSIIKKI – kansainvälinen elämysten kieli
tamme musiikin taakse, sen ilmiöihin ja 
rakenteisiin ja opimme lukemaan nuot-
teja entistä paremmin. Opiskelijan tulee 
hankkia itselleen kirja Tohtori Toonika 
(Pasi Heikkilä ja Veli-Matti Hakosalmi).

   FAUNIN ILTA, MUSIIKIN KUUN-
TELUN KURSSI (keke)
250101a
1.10.–5.11.2018, 6 t /35,00 €
204 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 18.00-19.30
Intendentti, FM, huilisti Milko Vesalainen 
Miten kuunnella orkesteria? Millaisia 
soittimia? Mikä on sinfonia? Perehdym-
me sinfonia- ja konserttomusiikkiin, 
pääpainona 1900-luvun orkesterimu-
siikki. Käymme lävitse tiiviisti musiikin 
muotoja sinfoniarakenteen sisällä ja 
musiikin ohjelmallisuuden mahdollisuuk-
sia kuuntelukokemuksessa. Luennot ma 
1.10., 8.10. ja 5.11. Kurssilaiset seuraavat 
kaupunginorkesterin konsertit to 4.10., 
ke 10.10. ja to 8.11. (10 euron lippu/kon-
sertti). Kurssille mukaan lehtiö ja kynä. 

 ` KUOROT
   LAULUN LYÖMÄT (OS)

syksy 250102a 
10.9.–26.11.2018, 29 t / 46,00 € 
kevät 250102b 
14.1.–8.4.2019, 32 t / 51,00 €
Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23, 
musiikkiluokka 
ma 18.30-20.30

FM, musiikinopettaja, 
musiikkipedagogi Heidi Harju
Matalan kynnyksen kuorotoimintaa 
kaikille laulamisesta ja äänenmuodos-
tuksesta kiinnostuneille. Oppitunneilla 
tehdään äänenkäyttöharjoituksia sekä 
lauletaan moniäänisesti monipuolista 
laulustoa. Aiempaa kuorokokemusta ei 
tarvita. Kurssi on jatkoa edellisvuoden 
toiminnalle, mutta uudet laulajat ovat 
tervetulleita mukaan. 

   LAPPEENRANNAN 
KARJALAKUORO (OS)
syksy 250103a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 35,00 € 
kevät 250103b
15.1.–9.4.2019, 24 t /  38,00 € 
Kimpisen koulu, ruokala, 
Pohjolankatu 23
ti 17.00-18.30
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen
Kurssilla laulamme monipuolista ohjel-
mistoa, jossa myös karjalaista laulupe-
rinnettä ja hengellisiä lauluja. Uudet 
laulajat ovat tervetulleita. 

 ` YKSINLAULU 
   YKSINLAULU

syksy 250202a 
12.9.–29.11.2018, 11 x 30 min / 125,00 €  
kevät 250202b
16.1.–11.4.2019, 12 x 30 min /137,00 €
ke Tarinasali, pääkirjaston alakerta; 
to 117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27
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Musiikinopettaja AMK Varvara Pajari
ke 14.15-17.15, to 10.30-13.00
Yksinlaulu on tarkoitettu sekä aloitte-
lijoille että pitempään harrastaneille. 
Laulamme kaikenlaista musiikkia, myös 
kevyttä. Uudet oppilaat voivat kysyä 
vapaita paikkoja opettajalta 3.9. lähtien, 
p. 040 504 9856. Lauluajat sovitaan 10.9. 
klo 16.30 opistotalolla, 
Pohjolankatu 27. 

   LAULUTAIDOTTOMIEN 
LAULUKURSSI, taso 1
syksy 250203a
22.9.–8.12.2018, 10 t / 27,00 €
kevät 250203b
19.1.–13.4.2019, 12 t / 32,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
la 10.30-12.00
LuK Teija Immonen
Alkeiskurssi itseään laulutaidottomana 
pitäville. Kehitetään sävelpuhtautta ja 
laulutekniikkaa. Opetusta lauantaisin, 
opetuspäivät syyskaudella 22.9., 6.10., 
20.10., 17.11. ja 8.12. sekä kevätkaudel-
la 19.1., 9.2., 23.2., 16.3., 30.3. ja 13.4. 
Opetusmateriaalina Kultainen laulukirja. 
Oppilaat hankkivat kirjan itse. 

   LAULUTAIDOTTOMIEN 
LAULUKURSSI, taso 2
syksy 250204a 
22.9.–8.12.2018, 10 t / 27,00 €
kevät 250204b
19.1.–13.4.2019, 12 t / 32,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 12.15-13.45
LuK Teija Immonen
Jatkokurssi itseään laulutaidottomina 
pitäville. Sävelpuhtaan alueen laajenta-
mista opettajan laatiman vaativuusluo-
kittelun mukaisesti helpoista lauluista 
vaativampiin edeten ja äänenkäyttöä 
kehittäen. Opetusta lauantaisin, opetus-
päivät syyskaudella 22.9., 6.10., 20.10., 
17.11. ja 8.12. sekä kevätkaudella 19.1., 
9.2., 23.2., 16.3., 30.3. ja 13.4. Opetusma-
teriaalina Kultainen laulukirja. Oppilaat 
hankkivat kirjan itse. 

   LAULUKOULU, taso 3
syksy 250205a
22.9.–8.12.2018, 10 t / 27,00 €
kevät 250205b
19.1.–13.4.2019, 12 t / 32,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 14.00-15.30

LuK Teija Immonen
Sävelpuhtaan alueen laajentamista 
entisestään opettajan laatiman vaati-
vuusluokittelun mukaisesti helpoista 
lauluista vaativampiin edeten ja äänen-
käyttöä kehittäen. Opetusta lauantaisin, 
opetuspäivät syyskaudella 22.9., 6.10., 
20.10., 17.11. ja 8.12. sekä kevätkaudel-
la 19.1., 9.2., 23.2., 16.3., 30.3. ja 13.4. 
Opetusmateriaalina Kultainen laulukir-
ja. Oppilaat hankkivat kirjan itse.

   LAULUKOULU, taso 4
syksy 250206a 
22.9.–8.12.2018, 10 t / 27,00 €
kevät 250206b
19.1.–13.4.2019, 12 t / 32,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 15.45-17.15
LuK Teija Immonen
Sävelpuhtaan alueen laajentamista 
ja laulutekniikan kehittämistä sekä 
kaksi- tai kolmiäänisiä lauluja. Opetusta 
lauantaisin, opetuspäivät syyskaudella 
22.9., 6.10., 20.10., 17.11. ja 8.12.; 
kevätkaudella 19.1., 9.2., 23.2., 16.3., 
30.3. ja 13.4. Opetusmateriaalina 
Kultainen laulukirja. Oppilaat hankkivat 
kirjan itse. 

   TARTUN MIKKIIN A
syksy 250207a 
23.9.–18.11.2018, 16 t / 33,00 €
kevät 250207b
20.1.–14.4.2019, 24 t / 49,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 11.00-14.00
LuK Teija Immonen
Opi uusia lauluja, laulutekniikkaa, 
mikrofonin käyttöä ja esiintymistai-
toa. Äänentoistolaitteet käytettävissä, 
säestyssoittimena kosketinsoittimet. 
Jokaisella opiskelijalla on kiinteä 30 
minuutin opetusaika/opetuskerta, 
kaikki opiskelijat voivat seurata toisten 
saamaa opetusta. Opetuspäivät syys-
kaudella 23.9., 7.10., 21.10. ja 18.11; 
kevätkaudella 20.1., 10.2., 24.2., 17.3., 
31.3. ja 14.4.

   TARTUN MIKKIIN A 
-passiiviopiskelija
syksy 250211a 
23.9.–18.11.2018, 16 t / 16,00 €
kevät 250211b
20.1.–14.4.2019, 24 t / 24,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 11.00-14.00

LuK Teija Immonen
Tartun mikkiin -kurssin passiiviopiskelija 
seuraa kurssin opetusta ja osallistuu yh-
teisiin harjoituksiin. Passiiviopiskelija saa 
oman lauluvuoron, jos joku aktiiviopis-
kelija on poissa. Opetuspäivät kuten 
kurssissa 250207a.

   TARTUN MIKKIIN B
syksy 250210a 
23.9.–18.11.2018, 16 t / 33,00 €
kevät 250210b
20.1.–14.4.2019, 24 t / 49,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 14.15-17.15
LuK Teija Immonen
Ks. sisältö ja opetuspäivät kuten 
kurssissa 250207a. 

   TARTUN MIKKIIN B 
-passiiviopiskelija
syksy 250212a 
23.9.–18.11.2018, 16 t / 16,00 €
kevät 250212b
20.1.–14.4.2019, 24 t / 24,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 14.15-17.15
LuK Teija Immonen
Ks. sisältö kuten kurssissa 250211a. 
Opetuspäivät kuten kurssissa 250207a. 

 ` YKSINLAULUN  
ITSEOPISKELUMATE-
RIAALI VERKOSSA
Laulut on valittu Kultaisesta laulukirjasta, 
jonka oppilaat hankkivat itse, kustanta-
ja F-Kustannus, ISBN 9789524611015. 
Ilmoittauduttuasi ja maksettuasi kurs-
simaksun ota yhteys opistoon (sanna.
makela(at)ekko.fi), jotta saat käyttäjätun-
nukset kurssille. Käyttäjätunnuksia voi 
pyytää 1.9. alkaen.  

   LAULUTAIDOTTOMIEN 
LAULUKURSSI, TASO 1 
(itseopiskelumateriaali 
verkossa) 
syksy ja kevät 250208 
Verkkokurssi, 46,00 €
Materiaalipaketti, johon kuuluu laulutai-
dottomien laulukurssin taso 1:n harjoi-
tustaustoja noin 40 laulusta kolmessa eri 
sävellajissa sekä äänenavausmateriaalia. 
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   LAULUTAIDOTTOMIEN 
LAULUKURSSI, TASO 2 
(itseopiskelumateriaali
verkossa) 
syksy ja kevät 250209 
Verkkokurssi, 46,00 €
Materiaalipaketti, johon kuuluu 
laulutaidottomien laulukurssin taso 
2:n harjoitustaustoja noin 40 laulusta 
kolmessa eri sävellajissa sekä äänen-
avausmateriaalia. 

 ` SOITTO,   
RYHMÄOPETUS 

   RYTMI-NORPAT 
KEHITYSVAMMAISTEN 
ORKESTERI (OS)
syksy ja kevät 250301 
10.9.–26.11.2018, 14.1.–8.4.2019
46 t / 65,00 €
Lappeenrannan SRK-keskus, iso musiik-
kiluokka, Koulukatu 10
ma 16.00-17.30
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen
Rytmi-Norpat on kehitysvammaisille 
tarkoitettu orkesteri. Opetus käsittää 
rytmiikan harjoitusta, yhtyesoittoa, lau-
lusolistien harjoittamista työskentelyyn 
orkesterin kanssa sekä uusien kehitys-
vammaisille suunnattujen sävellysten 
opettelua ja mielikuvitusta kehittäviä 
musiikkiharjoituksia. Ilmoittautuminen 
ja kurssimaksut paikan päällä ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla.
 

   ETELÄ-KARJALAN 
ORKESTERI (keke)
syksy ja kevät 250303 
16.9.–2.12.2018, 20.1.–27.1.2019
69 t / 107,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
su 16.30-19.00
Kapellimestari Boguslaw Kobierski
Orkesteri koostuu lähinnä jousisoittajis-
ta ja harjoittelee musiikkiesityksiä (mm. 
Astor Piazzella). Stemmaharjoitukset 
(ensimmäinen viulu, alttoviulu, sello ja 
kontrabasso) sovitaan opettajan kanssa 
erikseen. Tiedustelut ja uusien soittajien 
ilmoittautuminen Juhani Vihavainen, 
p. 040 722 7958. Konsertti tammi-hel-
mikuussa 2019. 

   NUOTIOKITARAA 
KESÄILLAN ILOKSI, jatkokurssi 
syksy 250305a 

10.9.–26.11.2018, 11 t / 18,00 €
kevät 250305b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 20,00 €
Lappeenrannan SRK-keskus, iso musiik-
kiluokka, Koulukatu 10
ma 17.45-18.30
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen
Ikivihreitä kitaran säestyksellä. Mikä sen 
parempaa? Opimme kitarasäestystä ja 
voit ilahduttaa itseäsi ja muita reippail-
la ralleilla, ihanalla bossa novalla tai 
kauniilla balladeilla. Ryhmä on tarkoi-
tettu jo hieman kitaransoittoa opis-
kelleille. Opetus ryhmässä, oma soitin 
mukaan. 

   10–15-KIELISEN KANTELEEN 
KURSSI (keke)
syksy 250304a
28.9.–30.9.2018, 14 t / 41,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
MuL Minna Raskinen
Kanteleen soittoa vasta-alkajille sekä 
hiukan soittaneille. Runsaasti monipuo-
lisia harjoituksia ja mukavia kappaleita. 
Sekä sointusäestys että melodianäp-
päily. Kurssi kokoontuu pe 28.9. klo 
17.00-20.30, la 29.9. klo 10-15 ja su 30.9. 
klo 10.00-13.30. Oma soitin mukaan. 
Jos tarvitset lainasoitinta tai lisätietoja, 
ota yhteys opettajaan, 
p. 050 500 3584.

 ` 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 opetuskertaa opiston 
toimistoon. Oppitunteja ei korvata 
opiskelijan poissaolojen takia. Mi-
käli oppitunti peruuntuu opettajan 
sairauden vuoksi, tunnit korvataan 
lukukauden ulkopuolella. 

   PIANONSOITTO A (keke)
syksy 250401a 
10.9.–27.11.2018
kevät 250401b
14.1.–9.4.2019
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27  
ma 13.30-20.00, ti 14.00-17.30
Musiikkipedagogi Nadja Härkönen
Pianonsoittoa vasta-aloittelijoille ja 
edistyneille. Myös musiikin teorian ja 
vapaan säestyksen opiskelun mah-
dollisuus. Ilmoittautuminen suoraan 
opettajalle p. 050 533 2606. Entiset 
opiskelijat 27.8.–31.8. Uudet opiskelijat 
voivat kysyä vapaita paikkoja 
1.9. alkaen. 

   PIANONSOITTO B
syksy 250402a
12.9.–29.11.2018
kevät 250402b
16.1.–11.4.2019
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27
ke 13.00-19.00, to 13.15-19.15
Soitonopettaja, FM, TM Marjo Laine
Pianonsoiton harjoittamista perus-
valmiuksista omaan ohjelmistoon ja 
vapaaseen säestykseen. Aloittelijoiden 
oppimateriaalit opettajalta. Kurssisivut: 
https://peda.net/ek2/musiikki/mar-
jon-pianistit. Tukiäänitteet: marjonpia-
nistit(at)gmail.com. Opiskelijalla tulee 
olla säännöllinen harjoittelumahdolli-
suus. Ilmoittautumiset suoraan opetta-
jalle p. 050 344 6448. Entiset opiskelijat 
27.8.–31.8. Uudet opiskelijat 1.9. alkaen. 
Uudet opiskelijat voivat kysyä kevätkau-
delle vapaita paikkoja opettajalta 1.11. 
alkaen.  

   PIANONSOITTO C
syksy 250403a 
10.9.–30.11.2018
kevät 250403b
14.1.–12.4.2019
Olkikatu 6, Karhuvuori 
Pianonsoiton opettaja Tuula Hirvenoja
Peruskurssitasoista pianonsoiton ope-
tusta sekä vapaata säestystä. Ilmoittau-
tuminen suoraan opettajalle p. 040 023 
8386. Entiset oppilaat 20.8. Uudet oppi-
laat voivat kysyä vapaita paikkoja 22.8. 
alkaen. Kevätkauden vapaita paikkoja 
voi kysyä opettajalta 3.12. lähtien.

   KITARAN- JA
BASSONSOITTO
syksy 250404a 
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11.9.–27.11.2018
kevät 250404b
15.1.–9.4.2019
Imatrantie 22  
ti 14.00-22.00
Tuntiopettaja Arto Lappalainen 
Kitaran- ja bassonsoiton yksilöopetusta 
kaikentasoisille ja -ikäisille opiskelijoille. 
Ilmoittautuminen suoraan opettajalle 
p. 050 511 7192. Aiemmin oppilaana 
olleet 27.8.–1.9. Uudet opiskelijat voivat 
kysyä vapaita paikkoja 3.9. alkaen. Uudet 
opiskelijat voivat kysyä kevätkaudelle 
vapaita paikkoja opettajalta 3.12.

   UKULELENSOITTO (keke)
syksy 250405a 
12.9.–28.11.2018
kevät 250405b
16.1.–10.4.2019
Imatrantie 22
ke 17.00-19.00
Tuntiopettaja Arto Lappalainen 
Ukulelensoiton opetusta kaikentasoisille 
ja -ikäisille opiskelijoille. Ilmoittautumi-
nen suoraan opettajalle p. 050 511 7192. 
Aiemmin opiskelleet 27.8.–1.9. Uudet 
opiskelijat voivat kysyä vapaita paikko-
ja 3.9. alkaen. Uudet opiskelijat voivat 
kysyä kevätkaudelle vapaita paikkoja 
opettajalta 3.12.

   HARMONIKANSOITTO (keke)
syksy 250406a 
10.9.–26.11.2018
kevät 250406b
14.1.–8.4.2019
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27
ma 9.00-12.30
Harmonikansoiton opettaja 
Virve Jääskeläinen
Yksilöopetusta kaikille harmonikan-
soitosta kiinnostuneille. Opetuksessa 
otetaan huomioon soittajan taso, toiveet 
ja haasteet. Oma soitin mukaan. Soitto-
tunnin aika sovitaan opettajan kanssa 
erikseen. Ilmoittautuminen opettajalle 
9.8. alkaen, p. 040 521 8971. Vapaita 
opiskelupaikkoja voi kysyä opettajalta. 

   NOKKAHUILUNSOITTO
syksy 250407a
11.9.–27.11.2018 
kevät 250407b
15.1.–9.4.2019
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27
ti 19.00-20.30

Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen
Nokkahuilunsoittoa (sopraano-, 
altto-, tenori- ja bassonokkahuilut) 
vasta-alkajille ja jo alkeet hallitseville. 
Ilmoittautuminen suoraan opettajalle 
27.8. lähtien p. 050 377 6918; kevään 
vapaita paikkoja voi tiedustella 19.11. 
lähtien.

   5-KIELISEN KANTELEEN 
SOITTO (keke)
syksy 250408a
11.9.–27.11.2018
kevät 250408b
15.1.–9.4.2019
Opettelemme säestämään lastenlaulu-
ja ja kansanlauluja 5-kielisellä kan-
teleella. Lisäksi opettelemme virittä-
mään kanteleen. Aiempaa kokemusta 
soittamisesta ei tarvita. Oma kannel 
ja mahdollinen viritysavain mukaan! 
Ilmoittautuminen suoraan opettajalle 
27.8. lähtien, p. 050 377 6918; kevään 
vapaita paikkoja voi tiedustella 26.11. 
lähtien.

 ` MUSKARIT 
Tule laulamaan, soittamaan ja liikku-
maan lapsesi kanssa! Toiminta mus-
karissa on lapsen ikätason mukaista, 
kokonaiskehitystä tukevaa ja lapsi-ai-
kuinen -suhdetta vahvistavaa. 
Muskarin opettajana on FM 
Laura Tykkyläinen. Muskarit pidetään 
Lappeenrannan Tanssiopistolla, 
Suvorovinkuja 3. 
Vauva- ja taaperomuskareihin ilmoit-
taudutaan lapsen nimellä.
Sisarusmuskareissa hinta on perhe-
kohtainen. Varaa ja maksa yksi kurssi-
paikka per perhe vanhemman nimellä.  
Kurssin nimessä mainittu ikä tarkoittaa 
lapsen ikää syyskuussa lukuunotta-
matta Vauvamuskari 250510b:tä, jossa 
iällä tarkoitetaan ikää tammikuussa.

   VAUVAMUSKARI 3-7 kk
syksy 250501a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 32,00 €
kevät 250501b
16.1.–10.4.2019, 12 t /35,00 €
ke 12.15-13.00

   VAUVAMUSKARI 7-12 kk
syksy 250502a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 32,00 €

kevät 250502b
15.1.–9.4.2019, 12 t /35,00 €
ti 9.00-9.45  

   TAAPEROMUSKARI 1-2 v. A
syksy 250503a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 32,00€
kevät 250503b
15.1.–9.4.2019, 12 t /35,00 €
ti 9.45-10.30 

   TAAPEROMUSKARI 1-2 v. B
syksy 250504a 
12.9.–28.11.2018, 11 t /32,00 €
kevät 250504b
16.1.–10.4.2019, 12 t /35,00 €
ke 9.00-9.45 

   TAAPEROMUSKARI 1-2 v. C
syksy 250505a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 32,00 €
kevät 250505b
16.1.–10.4.2019, 12 t / 35,00 €
ke 11.30-12.15

   LAPSI-VANHEMPI 
MUSKARI 2-3 v.
syksy 250506a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 32,00 €
kevät 250506b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 35,00 € 
ti 10.30-11.15

   SISARUSMUSKARI 0-4 v. A
syksy 250507a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 61,00 €
kevät 250507b 
15.1.–9.4.2019, 12 t / 66,00 €
ti 11.30-12.15

   SISARUSMUSKARI 0-4 v. B 
syksy 250508a
12.9.–28.11.2018, 11 t / 61,00 €
kevät 250508b 
16.1.–10.4.2019, 12 t / 66,00 €
ke 9.45-10.30

   SISARUSMUSKARI 0-4 v. C
syksy 250509a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 61,00 €
kevät 250509b 
16.1.–10.4.2019, 12 t / 66,00 €
ke 10.30-11.15

   VAUVAMUSKARI 3-7 kk
kevät 250510b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 35,00 €
ti 12.15-13.00 
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Kuva: Arttu Muukkonen
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Kuva: Pasi Litmanen

Opisto tarjoaa kuvataiteen opetusta 
ikonimaalauksessa, öljyväri-, akryyli- ja 
akvarellimaalauksessa sekä eri piirus-
tustekniikoissa. Lisäksi opetusta on 
lasityö- ja mosaiikkitekniikoissa sekä 
emali- ja posliininmaalauksessa. 

Taideaineiden kursseillamme voit 
kehittää omaa persoonallista ilmai-
suasi ja kokea yhdessä tekemisen iloa. 
Kursseilla saat tutustua myös taidehis-
toriaan, väri-, sommittelu- ja materiaa-
lioppeihin. 

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

 ` IKONIMAALAUS 

   UUSI! MAISEMA JA 
ARKKITEHTUURI 
IKONEISSA (OS)
syksy 260101a 
12.9.–7.11.2018, 32 t / 45,00 €
kevät 260101b
16.1.–20.3.2019, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ke 13.30-16.45
FM, ikonimaalari Liisa Tynkkynen
Kurssilla tutkimme ikonimaalauksen 

 ` TAIDEAINEET  
– luova matka värien ja muotojen maailmaan

keinoja kuvata henkilöiden lisäksi mai-
semaa ja rakennuksia. Tutustumme 
erilaisiin tapahtuma- ja juhla-aiheit-
ten ikoneihin, niiden kuvailmaisuun 
ja piirroksen rakenteeseen. Keväällä 
tutustumme värin käyttöön sekä 
maalaustekniikoihin. Harjoitustyö 
vapaavalintainen, omat piirustus- ja 
maalaustarvikkeet. Kurssi on tarkoi-
tettu jo jonkin verran ikonimaalausta 
harrastaneille. 

   UUSI! IKONIMAALAUS, 
MAISEMA JA PYHÄT 
IHMISET (OS)
syksy 260102a 
12.9.–28.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260102b
16.1.–10.4.2019, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ke 17.15-19.30
FM, ikonimaalari Liisa Tynkkynen
Kurssillamme perehdymme erilaisiin 
pyhiä ihmisiä esittäviin ikoneihin ja 
heidän elinympäristöihinsä. Syksyllä 
perehdymme ikonipiirroksen raken-
teeseen ja väripigmentteihin. Mukaan 
kurssille tarvitaan piirustusvälineet, 
muita maalaustarvikkeita voi hankkia 
opettajalta. Kurssi on tarkoitettu aloit-
taville ja jo jonkin verran maalanneille 
harrastajille. 

 ` KUVATAIDE 

   UUSI! MAALAUSKURSSI 
(Vedic Art) 
syksy 260150a 
13.10.–18.11.2018, 24 t / 40,00 €
kevät 260150b
9.2.–10.2.2019, 12 t / 20,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
la-su 10.00-16.00 
Vedic Art -opettaja Eliisa Kivistö 
Vedic art koostuu 17 taiteen prinsiipis-
tä, jotka maalaamme kolmen viikon-
lopun aikana 13.–14.10., 17.–18.11. ja 
9.–10.2. Ei osaamisvaatimuksia. Ota 
mukaan pehmeä lyijykynä ja paljon 
halpaa piirustuspaperia, väriliidut, ve-
sivärit, akryylimaalit, pensselit, vesiku-
pit sekä paperit. Sopii myös aiemmin 
maalausta harrastaneille. Kurssipäivät 
sisältävät 1,5 tunnin ruokatauon.

   KUVATAIDEKURSSI (OS) 
(keke)
syksy 260201a 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260201b 
15.1.–9.4.2019, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27  
ti 9.30-11.45 
TaM Maire Pyykkö
Kurssilla opettelemme piirustustek-
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niikoita: lyijykynä (tilannekohtainen 
piirustus), hiili, kuivapastelli, tussi, 
vesiliukoinen kuulakynä. Opetuksen 
aikana opettaja pitää master-class 
työnäytöksiä ja käyttää it-tekniikkaa. 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
kokeneille harrastajille. 
Говорим также по-русски. 

   AKVARELLIMAALAUS (OS)
syksy 260202a 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260202b
15.1.–9.4.2019, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 12.15-14.30
TaM Maire Pyykkö
Kurssilla opettelemme maalaus- ja 
piirustustekniikoita: lyijykynä (tilan-
nekohtainen piirtäminen), akvarelli, 
vesiliukoinen kuulakynä. Opetuksen 
aikana opettaja pitää master-class 
työnäytöksiä ja käyttää it-tekniikkaa. 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
kokeneille harrastajille. 
Говорим также по-русски. 

   AKVARELLIMAALAUS (OS)
syksy 260220a
13.9.–29.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260220b
17.1.–11.4.2019, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
to 14.30-17.00
Kuvataiteilija AMK Tiinalotta Särmölä
Kurssilla opettelemme akvarellimaa-
lauksen eri tekniikoita, sommittelua 
sekä värioppia erilaisten tehtävien 
muodossa. Kurssi sopii sekä aloitteli-
joille että kokeneemmille harrasteli-
joille. 

   AKRYYLIMAALAUS
syksy 260223a 
21.9.–23.11.2018, 15 t / 22,00 €
kevät 260223b
18.1.–22.3.2019, 15 t / 22,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
pe 16.30-19.00
Kuvataiteilija AMK Tiinalotta Särmölä
Kurssilla opettelemme akryylimaa-
lauksen eri tekniikoita. Maalaamme 
erilaisille pohjamateriaaleille, kuten 
pahville, kankaalle ja vaneri- sekä 
kovalevylle. Kurssi sisältää myös 
väri-, sommittelu- ja materiaalioppia. 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 

kokeneemmille harrastelijoille. Kurssi 
kokoontuu syksyllä 21.9., 5.10., 19.10., 
9.11. ja 23.11.; keväällä 18.1., 1.2., 15.2., 
8.3., ja 22.3. 

   KUVATAIDE ALKEISJATKO 
(OS)
syksy 260231a
12.9.–28.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260231b
16.1.–10.4.2019, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ke 17.30 - 19.45
Kuvataiteilija AMK Soli Perttu
Viimevuotisen peruskurssin jatkoryh-
mä. Kertaamme hieman perusteita ja 
jatkamme maalaamisen harjoittelua. 
Voit valita akryyli- tai öljyvärit tai 
yhtä hyvin akvarellivärit. Toteutam-
me opettajan antamia tehtäviä sekä 
omia aiheita. Katso kaikki tarvittavat 
materiaalit kurssisivuilta (https://bit.
ly/2I0YOvk). Sopii myös valealkajille 
kertaukseksi ja rohkaisuksi - tule 
mukaan kuvatekemisen taikapiiriin! 

   KUVATAIDE jatkoryhmä A 
(OS)
syksy 260233a 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260233b
15.1.–9.4.2019, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 18.00-20.15
Kuvataiteilija AMK Soli Perttu
Kurssilla toteutamme opettajan 
antamia tehtäviä sekä omia kuva-ai-
heita. Voit vapaasti valita, teetkö kuvia 
akryyli-, öljy-, akvarelli- vai pastellivä-
reillä tai vaikka piirtäen. Maalauksen 
tekniikkaa opimme aina kunkin työn 
yhteydessä. Joka tunnilla tutustumme 
johonkin ajankohtaiseen taideilmiöön 
ja keskustelemme siitä. Katso kaikki 
tarvittavat materiaalit kurssisivuilta 
(https://bit.ly/2rxOFuG). 

   KUVATAIDE jatkoryhmä B 
(OS)
syksy 260234a 
12.9.–28.11.2018, 44 t / 61,00 € 
kevät 260234b
16.1.–10.4.2019, 48 t / 69,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27 
ke 9.30-12.30
Kuvataiteilija AMK Soli Perttu
Ks. sisältö kuten kurssissa 260233a.

   UUSI! SARJAKUVAPAJA
syksy 260238a 
11.9.–20.11.2018, 20 t / 44,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 16.00-17.30
Kuvataiteilija AMK Soli Perttu 
Hei sinä 13–18 -vuotias elämän ja maail-
man ihmettelijä! Tule piirtämään sarjaku-
vaa mukavaan porukkaan! Käydään läpi 
länsimaisen sarjakuvailmaisun tärkeimpiä 
juttuja ja tehdään hauskoja harjoituksia. 
Katso lisätietoja kurssisivuilta (https://bit.
ly/2Kwo9KW).

   UUSI! PIIRTÄJÄN 
TYÖPAJAVIIKONLOPUT 1
syksy 260105a 
22.9.–21.10.2018, 16 t / 36,00 €
Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la-su 11.00-14.00
Graafinen suunnittelija 
Mervi Alaoutinen
Perehdymme piirtäjän perusvälineisiin. 
Aloitamme lyijykynillä, siirrymme puuvä-
reihin, kuulakärkikynään ja huopakyniin. 
Kurssi on teoria- ja tekniikkapainotteinen. 
Sopii aloittelijalle sekä pidempään harras-
taneille. Kurssi kokoontuu la-su 22.–23.9. ja 
20.–21.10. 

   UUSI! PIIRTÄJÄN 
TYÖPAJAVIIKONLOPUT 2
kevät 260105b 
19.1.–3.2.2019, 16 t / 36,00 €
Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la-su 11.00-14.00
Graafinen suunnittelija 
Mervi Alaoutinen
Kevään työpajassa yhdistämme syksyllä 
opittuun akvarellit ja käymme läpi väriop-
pia. Kurssi kokoontuu la-su 19.-20.1. ja 
la-su 2.-3.2. 

 ` TIFFANY-, LYIJYLASI-, 
MOSAIIKKI- JA    
LASINSULATUSTYÖT 

   LASITYÖPAJA A (OS) (keke)
syksy 260301a
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260301b
14.1.–8.4.2019, 36 t / 50,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ma 15.30-17.45
Artenomi Anna-Maija Jokinen
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Pajassa valmistamme tiffany-, lyijy-
lasi- ja sulatustekniikoilla tai näiden 
yhdistelmillä käyttö- ja koriste-esi-
neitä. Käytämme myös kierrätyslasia 
(pullot, purkit, ikkunalasi) kokeillen 
eri tuunaustapoja. Kurssi sopii sekä 
aloittajille että aiemmin harrastaneille. 
Oma lasiveitsi mukaan. Materiaalit 
eivät kuulu kurssin hintaan. 

   LASITYÖPAJA B (OS) (keke)
syksy 260303a 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260303b
14.1.–8.4.2019, 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) (keke)
syksy 260305a 
12.9.–28.11.2018, 44 t / 58,00 €
kevät 260305b
16.1.–10.4.2019, 48 t / 64,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 11.00-14.00
Artenomi Anna-Maija Jokinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 260301a.

   MOSAIIKKI (OS) (keke)
syksy 260307a
12.9.–28.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260307b
16.1–10.4.2019, 36 t / 50,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 14.15-16.30
Artenomi Anna-Maija Jokinen
Teemme mosaiikkitöitä sisä- ja ulko-
käyttöön soveltuvilla työmenetelmillä 
erilaiset materiaalit ja kiinnitysaineet 
huomioiden. Hyödynnämme myös 
kierrätysideaa ja käytämme vanhoja 
esineitä joko töiden pohjiksi tai rikom-
me ne tesseroiksi. Materiaalit ym. eivät 
kuulu kurssin hintaan. Tarvittaessa 
teemme yhteistilauksia. Kurssi sopii 
aloittaville sekä aiemmin 
harrastaneille. 

   MOSAIIKKIA KOTIIN JA 
PUUTARHAAN (keke)
kevät 260309b 
15.2.–6.4.2019, 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 teemme mosaiikkitöitä sisä- ja 

ulkokäyttöön soveltuvilla työmene-
telmillä pohjien, kiinnitysaineiden ja 
tesseroiden yhteensopivuus huomioi-
den. Sulatamme myös lasitesseroita. 
Materiaalit ym. eivät kuulu kurssin 
hintaan. Kurssi soveltuu aloittajille 
sekä aiemmin harrastaneille. Kurssiker-
rat pe-la 15.–16.2., 8.–9.3., 22.–23.3. ja 
5.–6.4.

 ` EMALITAIDE JA 
EMALITYÖT

   EMALITAIDE (OS)
syksy 260502a 
13.9.–29.11.2018, 55 t / 73,00 €
kevät 260502b
17.1.–11.4.2019, 60 t / 80,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
to 17.00-21.00
Tuntiopettaja Irja Teräväinen
Kurssilla opimme kuparin emaloinnin 
eri tekniikoita, mallinsuunnittelua sekä 
materiaali- ja värioppia. Teemme esim. 
luonto-, asetelma- ja henkilöaiheisia 
töitä ja koruja. Värejä ja kuparia voi 
ostaa kurssilta. Kurssi sopii aloittelijoil-
le ja pidemmälle ehtineille. 

Kuva: Pasi Litmanen
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   EMALIVIIKONLOPPU 
syksy 260504a 
3.11.–4.11.2018, 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. 

   EMALIELÄMYKSIÄ (OS)
syksy 260510a 
11.9.–27.11.2018, 44 t / 61,00 €
kevät 260510b
15.1.–9.4.2019, 48 t / 67,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ti 17.00-20.00
Korutaiteilija (YAMK) Maria Nuutinen
Tule toteuttamaan itseäsi ja nautti-
maan emaloinnin ihmeellisestä maa-
ilmasta! Teemme maalauksia, esineitä 
ja koruja erilaisia emalointitekniikoita 
monipuolisesti hyödyntäen. Kuva-ai-
heet voit suunnitella itse tai käyttää 
saatavilla olevia valmiita malleja. 
Kuparia ja värejä voit ostaa kurssilta. 
Emalivärien käytön lisäksi opit kurssilla 
mallien suunnittelua ja valmistusta 
sekä kuparipohjien muokkaamista. 

   UUSI! EMALIKORU/
MINIATYYRIMUOTOKUVA  
syksy 260512a 
10.11.–10.11.2018, 8 t /27,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
la 10.00-16.00
Korutaiteilija (YAMK) Maria Nuutinen
Tule emaloimaan miniatyyrimuoto-
kuva tai muu aihe koruksi tai pieneksi 
tauluksi. Värejä, korupohjia ja kuparia 
voit ostaa opettajalta. Hinta 10–20 € 
työstä riippuen. Mallin voit suunnitella 
itse tai halutessasi voit hyödyntää 
opettajalta saatavia valmiita 
kuva-aiheita. 

 ` POSLIININ- 
MAALAUS 

   POSLIININMAALAUS A (OS)
syksy 260601a 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 € 
kevät 260601b
14.1.–8.4.2019, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ma 12.45-15.00
Ammatinopettaja/posliininmaalaaja 
Tarja Häsä
Kurssilla perehdymme posliininmaa-
lauksen perustekniikoihin, sommitte-
luun ja värien käyttöön. Maalaamme 
kaikkea kivaa kotiin - seinille taidetta 
ja pöytään persoonallisia astioita! 
Tarvikkeita hankimme yhteistilauk-
sena kurssin alettua ja materiaalin 
kustantaa opiskelija itse. Tarjolla on 
kuitenkin paljon kierrätysvärejä ja 
tarvikkeita, joten kustannukset 
aloittelijalle jäävät pieniksi. 

   POSLIININMAALAUS B (OS)
syksy 260603a 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260603b
14.1.–8.4.2019, 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 
13.9.–29.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260605b
17.1.–11.4.2019, 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 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260607b
15.1.–9.4.2019, 36 t / 50,00 €
Lauritsalatalo, Hallituskatu 20
ti 18.00-20.15
Tuntiopettaja Sari Paakkarinen
Kurssilla perehdymme posliininmaa-
lauksen perustekniikoihin, sommitte-
luun ja värien käyttöön. Maalaamme 
kaikkea kivaa kotiin - seinille taidetta 
ja pöytään persoonallisia astioita! 
Materiaalin kustantaa opiskelija. 
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Kuva: Pasi Litmanen

Kädentaitojen kursseillamme haluam-
me jatkaa, ylläpitää ja kehittää suoma-
laista käsityö- ja muotoiluperinnettä. 
Kursseillamme sinulla on mahdollisuus 
tutustua useaan käsityön ja muotoilun 
tekniikkaan sekä niiden historiaan ja 
tähän päivään.

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

   KÄDENTAIDOT 
TOIMINTARAJOITTEISILLE (OS)
syksy ja kevät 210101 
14.9.–30.11.2018, 11.1.–29.3.2019
36 t / 50,00 €
Palvelukoti Satakieli, 
Korpimetsänkatu 3
pe 16.00-18.15
Kuvataiteilija AMK Tiinalotta Särmölä
Erilaisten askartelutekniikoiden 
ohjausta sairauden tai muun toiminta-
rajoitteen vuoksi hitaammin eteneville 
aikuisille. Kurssi kokoontuu ensimmäi-
sen kerran Palvelukoti Satakielessä pe 
14.9., jolloin oppilaat voivat suunni-
tella yhdessä opettajan kanssa kurssin 
sisällön. Kurssi kokoontuu syyskau-
della 14.9., 28.9., 12.10., 2.11., 16.11. ja 
30.11.; kevätkaudella 25.1., 8.2., 22.2., 
15.3., 29.3. ja 12.4.

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

 ` KORUT 
   UUSI! KIERRÄTYSKORUPAJA 

syksy 210201a (keke)
26.10.–28.10.2018, 22 t / 44,00 € 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
pe-su 10.00-15.30
TaM Arkadi Anishtshik
Valmistamme miesten ja naisten 
koruja kierrätysmateriaaleista (mm. 
lasi, metalli, nahka). Materiaalit voit 
ostaa opettajalta. Opettaja pitää mas-
ter-class työnäytöksiä ja käyttää it-tek-
niikkaa. Kurssi sopii kaikille kiinnostu-
neille. Говорим также по-русски. 

   KAUNISTA HOPEASAVESTA 1 
syksy 210202a 
12.9.–10.10.2018, 20 t / 49,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 17.00-20.00
Artesaani Jonna Aspela
Tule suunnittelemaan ja valmistamaan 
itsellesi tai ystävällesi koru hopeasa-
vesta. Opit käyttämään muotoiltavaa, 
siveltävää ja pursotettavaa hopeaa. 
Ensimmäisellä kerralla info ja materi-
aalitilaus. Tarvikkeet eivät sisälly kurs-
sihintaan. Kurssi sopii aloittelijoille. 

   KAUNISTA HOPEASAVESTA 2 
kevät 210203b 
16.1.–13.2.2019, 20 t / 49,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 17.00-20.00
Artesaani Jonna Aspela
Ks. sisältö kuten kurssissa 210202a.

   AARTEITA ATERIMISTA 1 
(keke)
syksy 210204a 
31.10.–28.11.2018, 20 t / 44,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 17.00-20.00
Artesaani Jonna Aspela
Kurssilla voit antaa uuden elämän 
kaapissa lojuville palkintolusikoille. 
Teemme yhdessä aterimista riipuksia, 
sormuksia, rintarosseja ja muita koruja 
tai miksei vaikka lampunvarjostimia 
tai tuulikelloja. Ensimmäisellä kerralla 
info. Kurssi sopii aloittelijoille. 

   AARTEITA ATERIMISTA 2 
(keke)
kevät 210204b 
6.3.–3.4.2019, 20 t / 44,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 17.00-20.00
Artesaani Jonna Aspela
Ks. sisältö kuten kurssissa 210204a



Muistathan ilmoittautua myös kevään kursseille!

K
Ä

D
EN

TA
ID

O
T

LAPPEENRANTA 35

   KORUKIVENHIONTA (OS) 
(keke)
syksy 210210a 
22.10.–27.10.2018, 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. 
Ota mukaan vedenpitävä esiliina, 
kumisaappaat ja kuulosuojaimet. 

   KORUKIVENHIONTA (OS) 
(keke)
kevät 210211b 
25.2.–2.3.2019, 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

 ` SAVITYÖT JA  
KERAMIIKKA

   SAVESTA KERAMIIKKAA (OS)  
syksy 210301a 
17.9.–26.11.2018, 40 t / 56,00€
kevät 210301b
14.1.–8.4.2019, 48 t / 67,00 €
Monitoimitalo, Anni Swanin katu 7 B
ma 17.00-20.00
Keraamikko Auli Huttunen
Tule ideoimaan ja valmistamaan 
savesta käyttö- ja taide-esineitä; esim. 
astioita, sushitarjottimia, sisustuse-
sineitä, veistoksia, mobileja, peli- ja 
animaatiominiatyyrihahmoja. Saven 
työstäminen rentouttaa ja auttaa 
hahmottamaan 3-ulotteisuutta. Voit 
kokeilla myös dreijaamista. Kurssilla on 
käytössä laajasti laadukkaita materiaa-
leja (massat, värit, lasitteet). Materiaa-
li- ja valmistuskustannuksista vastaa 
opiskelija itse. Sisäänkäynti opetus-
paikkaan monitoimitalon pääoven 
oikealta puolelta.

   SAVITYÖT A (OS)
syksy 210320a 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210320b
14.1.–1.4.2019, 33 t / 46,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27

ma 10.30-12.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko
Tervetuloa savimaailmaan! Kurssi 
sopii niin aloittelijoille kuin aiemmin 
harrastaneille. Teemme käyttö- ja 
koriste-esineitä omien suunnitelmien 
mukaan. Tutustumme käsinrakennus-, 
värjäys- ja lasitustekniikoihin. Materi-
aalit voit lunastaa pajalta, eivät sisälly 
kurssihintaan. 

   SAVITYÖT B (OS)
syksy 210321a 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210321b
14.1.-1.4.2019, 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 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210322b
14.1.–1.4.2019, 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 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210323b
14.1.–1.4.2019, 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 
12.9.–28.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210324b
16.1.–3.4.2019, 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 
13.9.–29.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210325b
17.1.–4.4.2019, 33 t / 46,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to 14.30-16.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko
Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a.

   UUSI! ILLANVIRKKUJEN SA-
VISET SYYSKUUN PERJANTAIT 
syksy 210350a 
14.9.–28.9.2018, 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. Materiaalit voi 
lunastaa pajalta, eivät sisälly kurssi-
maksuun. 

   ILLANVIRKKUJEN SAVISET 
TAMMIKUUN PERJANTAIT
kevät 210351b 
11.1.–25.1.2019, 15 t / 42,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
pe 18.00-22.00
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko
Ks. sisältö kuten kurssissa 210350a.

   PIHAKORISTEITA JA 
RUUKKUJA  
kevät 210352b 
8.4.–13.4.2019, 20 t / 44,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma-ke 17.00-21.00, la 10.00-14.00
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko
Teemme koristeita, ruukkuja ja vaikka 
vesiaiheita pihaan ja parvekkeelle. 
Materiaalit voi lunastaa pajalta, eivät 
sisälly kurssimaksuun. Sopii kaikille.

 ` PAJUTYÖT JA 
PUNONNAT

   PAJUTYÖ alkeiskurssi (keke) 
syksy 210404a 
30.10.–27.11.2018, 20 t / 32,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ti 17.30-20.30
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KteO, muotoilija AMK Tarja Talonpoika
Aloittelijoille pajutyöinfo ti 9.10. klo 
18.00-19.30 opistolla (pajun keruu 
ja työvälineet). Kurssilla aloittelijat 
opettelevat pajutyön perustekniikoita. 
Valmistamme mm. kukkakartioita, pal-
loja, amppeleita yms. Alkeet hallitse-
ville muita punontoja. Pajua voit ostaa 
myös kurssin opettajalta. 

   PAJUTYÖ jatkokurssi (OS) 
(keke)
kevät 210405b 
15.1.–2.4.2019, 44 t / 68,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ti 17.30-20.30
KteO, muotoilija AMK Tarja Talonpoika
Opettelemme punomaan mm. koreja, 
koristeita, eläinhahmoja ja lisää erilai-
sia punontoja ja niksejä. Valmistamme 
töitä oppilaiden omien suunnitelmien 
pohjalta kotiin ja puutarhaan. Pajua 
voit ostaa myös kurssin opettajalta. 

   KAHVIPUSSEISTA PUNO-
MALLA TUOTTEITA (keke)  
syksy 210410a 
28.9.–7.10.2018, 20 t / 44,00 €
105 Käsityöluokka, 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 omia 
kahvipusseja (50-400 kpl pestyjä, vain 
molemmat päät avattu), viivottimen ja 
sakset. Perjantaina 28.9. käydään läpi 
kahvipussien käsittelyä ja valmisteluja 
töitä varten. Kurssi jatkuu la-su 6.–7.10. 
Opettajalla on myös kahvipusseja. 

   UUSI! PUUNKANTOKORI 
KAHVIPUSSEISTA 
PUNOMALLA (keke)
kevät 210411b 
1.2.–10.2.2019, 20 t / 44,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
pe 17.30-20.30, la-su 9.00-15.00
KteO, muotoilija AMK Tarja Talonpoika
Valmistamme kahvipusseista ruutu-
punonnalla puunkantokorin. Mukaan 
kurssille tarvitset omia kahvipusseja 
(n. 100 kpl pestyjä, vain molemmat 
päät avattu), viivoittimen, maala-
rinteippiä ja sakset. Perjantaina 1.2. 
käymme läpi kahvipussien käsittelyä ja 

valmisteluja työtä varten. Kurssi jatkuu 
la-su 9.–10.2. 

 ` PUUTYÖT,   
KORISTEVEISTO- JA  
PUUKKOKURSSIT 

   PUUTYÖT JA 
KORISTEVEISTO A (OS)
syksy 210501a 
12.9.–28.11.2018, 33 t / 47,00 €
kevät 210502b
16.1.–10.4.2019, 36 t / 51,00 €
Kesämäen koulun teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16
ke 16.00-18.15
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen
Kurssilla teemme puutöitä sekä 
koristeveistoa omien mieltymysten 
ja tarpeiden mukaan. Opettelemme 
työkalujen ja puuntyöstökoneiden 
käyttöä töitä tehdessä. Kurssilainen 
hankkii omat tarvikkeet ja materiaa-
lit, työkalut ja laitteet ovat koululla. 
Koululla ei ole keskeneräisten töiden 
säilytysmahdollisuutta. Kurssin alaikä-
raja 16 vuotta. 

   PUUTYÖT JA
KORISTEVEISTO B (OS)
syksy 210503a 
12.9.–28.11.2018, 33 t / 47,00 €
kevät 210503b
16.1.–10.4.2019, 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 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 47,00 €
kevät 210520b
15.1.–9.4.2019, 36 t / 51,00 €
Kesämäen koulun teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16
ti 16.00-18.15
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen
Kurssilla teemme puukkoja toinen 
toiselta oppien ajatuksella. Sopii van-
hoille tekijöille sekä ensikertalaisille. 
Puukon voit tehdä puolivalmiista osis-
ta tai itse takoen. Kurssilainen hankkii 
itse omat tarvikkeet, esim. www.puu-

kot.fi. Lisäksi tulee kaasumaksu 5-10 €, 
riippuen osallistujamäärästä. Kurssin 
alaikäraja 16 vuotta. 

   PUUKONRAKENNUS-
ILTAMAT B (OS)
syksy 210523a 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 47,00 €
kevät 210523b
15.1.–9.4.2019, 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 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 47,00 €
kevät 210530b
15.1.–9.4.2019, 36 t / 51,00 €
Peltolan koulu, teknisen työn luokka, 
Lappeenkatu 2
ti 17.30-20.00
Työnopettaja Tapani Leppänen
Perehdymme perinteisiin käsityökalui-
hin ja työskentelyyn niillä. Tutustumme 
erilaisiin puutyön tekniikoihin ja puu-
laatuihin. Opiskelemme työn suunnit-
telua sekä sähköisten käsityökalujen 
ja puuntyöstökoneiden oikeaa ja tur-
vallista käyttöä. Valmistamme omien 
toiveiden mukaan kodin, puutarhan ja 
kesämökin koriste- ja tarve-esineitä. 

 ` TEKSTIILITYÖT JA 
NYPLÄYS
   KÄSITYÖPAJA 

Haapajärvi (OS)
syksy 210600a 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210600b
15.1.–9.4.2019, 36 t / 50,00 €
Haapajärven ent. koulu, 
Vainikkalantie 765
ti 17.30-20.00
KTeO, muotoilija AMK Merja Pylväläi-
nen
Kurssilla toteutamme opiskelijoiden 
omia käsityöllisiä ideoita ja kurssin 
sisällön suunnittelevat kurssilaiset itse. 
Mahdollisuus opetella koneneulontaa, 
käsinneulontaa, kirjontaa, virkkausta, 
ompelua, punontaa, ym. erityisteknii-
koita mielenkiinnon mukaan. 
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   KIRJONNAN ILOA (OS)
syksy 210604a 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210604b
15.1.–9.4.2019, 36 t / 50,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ti 11.00-13.30  
KteO Tuija Näränen
Toteutamme opiskelijoiden omia kä-
sityöllisiä ideoita käyttäen erilaisia kirjon-
tatekniikoita ja ryijyompelua. Opiskelijat 
hankkivat materiaalit pääsääntöisesti 
itse. Opettaja tilaa ryijymalleja ja -tarvik-
keita tarvittaessa. 

   VAATTEEN UUSI ELÄMÄ (OS) 
(keke)
syksy 210622a 
13.9.–29.11.2018, 44 t / 61,00 €
kevät 210622b
17.1.–11.4.2019, 48 t / 67,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
to 17.30-20.30
Artenomi Pirjo Miikki
Annamme vaatteelle uuden elämän ide-
oimalla, muokkaamalla ja ompelemalla. 
Valmistamme persoonallisia tekstiili-
kierrätystuotteita korjaamalla vanhaa 
tai yhdistelemällä uutta materiaalia 
kestävän kehityksen hengessä. Opette-
lemme helppoja, selkeitä ompelutek-
niikoita ja vaatteiden korjausompelua. 
Harjoittelemme saumurin käyttöä ja 
hyödynnämme lehtien valmiskaavoja. 
Omat ompelutarvikkeet mukaan. 

   TILKKUTYÖT (OS)
syksy 210700a 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210700b
14.1.–8.4.2019, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ma 15.00-17.15
KTeO, muotoilija AMK Merja Pylväläinen
Ompelemme tilkkutyötekniikoilla 
sisustustekstiilejä, asusteita ym. Kurssille 
voivat osallistua aiemmin tilkkutöitä 
harrastaneet sekä vasta-alkajat. 

   OMPELUKURSSI A (OS)
syksy 210702a 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210702b
14.1.–8.4.2019, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ma 18.00-20.15
KTeO, muotoilija AMK Merja Pylväläinen

Tule ompelemaan itsellesi yksilöllisiä 
vaatteita. Käytämme valmiita kaavoja ja 
muutetaan niitä sinulle sopiviksi kuosi-
tellen ja sovittaen. Voit valmistaa asuja 
myös muille kuten lapsille, miehille, 
lahjaksi jne. 

   OMPELUKURSSI B (OS)
syksy 210704a 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210704b
15.1.–9.4.2019, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ti 9.00-11.15
KTeO, muotoilija AMK Merja Pylväläinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 210702a

   OMPELUKURSSI C (OS)
syksy 210706a 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210706b
15.1.–9.4.2019, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ti 11.45-14.00
KTeO, muotoilija AMK Merja Pylväläinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 210702a

   SAUMURIN HUOLTO- JA OM-
PELUKURSSI 
syksy 210720a 
15.9.2018, 9 t / 28,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la 9.00-16.00, 
KTeO, muotoilija AMK Merja Pylväläinen
Tuo kurssille oma saumurisi, huolle-
taan ja langoitetaan se ensin. Sitten 
opetellaan erilaisia koneesi ompeleita 
harjoituksin. Materiaalimaksu 20 euroa 
sisältää kurssilla käytettävät harjoitus-
materiaalit. 

   UUSI! KONENEULONNAN 
PERUSTEET 
syksy 210724a 
29.9.–30.9.2018, 18 t / 36,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la ja su 9.00-16.00
KTeO, muotoilija AMK Merja Pylväläinen
Opettelemme neulekoneen (Brother 
neulekoneet opistolla) toiminnot 
aloituksista, päättelyistä, lisäyksistä, 
kavennuksista, reunuksista, taskuista 
ym. Viikonlopussa valmistat mm. sukat, 
lapasen, hatun, huivin. Opettaja tuo 
kurssille langat, joilla neulotaan. Materi-
aalit eivät sisälly kurssihintaan.

   KONENEULONNAN 
VIIKONLOPPUKURSSI (OS)
syksy 210725a 
6.10.–25.11.2018, 54 t / 75,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la-su 9.00-16.00
KTeO, muotoilija AMK Merja Pylväläinen
Tule neulomaan joko omalla neuleko-
neella tai opistolla olevilla Brother-neu-
lekoneilla itsellesi tai lahjaksi erilaisia 
neuleita. Materiaalit eivät sisälly kurssi-
hintaan.  Kurssiviikonloput ovat 6.–7.10., 
10.–11.11. ja 24.–25.11.

   KONENEULONNAN 
VIIKONLOPPUKURSSI
kevät 210725b 
26.1.–10.3.2019, 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 26.–27.1., 
16.–17.2. ja 9.–10.3.

   ANTIIKKINALLE 
syksy 210730a 
20.9.–14.10.2018, 20 t / 40,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
to 18.00-19.30, la-su 9.00-16.00
KteO, muotoilija AMK Merja Pylväläinen
Valmistamme eri kokoisia antiikkinalleja 
perinteisiä työtapoja ja materiaaleja 
noudattaen. Tarviketilauksia varten 
ennakkotapaaminen opistolla torstai-
na 20.9. klo 18.00-19.30. Varsinainen 
kurssiviikonloppu on 13.–14.10. klo 
9.00-16.00.

   NYPLÄYS
syksy 210743a 
21.9.–30.11.2018, 25 t / 35,00 €
kevät 210743b
18.1.–22.3.2019, 25 t / 35,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
pe 14.00-18.00 
Artesaani Hanna Vierikko
Nypläämme kurssilaisten toiveiden 
mukaan koristeita, liinoja, tauluja tai 
vaikkapa asusteita. Tutustumme erilai-
siin materiaaleihin nypläyksessä. Kurssi 
soveltuu vasta-alkajille ja nypläystä jo 
harrastaneille. Materiaalit eivät sisäl-
ly kurssihintaan. Kokoontumiskerrat 
syyskaudella 21.9., 5.10., 19.10., 2.11. ja 
30.11. ja kevätkaudella 18.1., 1.2., 15.2., 
8.3. ja 22.3.
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 ` ENTISÖINTI JA 
VERHOILU 
   HUONEKALUJEN 

ENTISÖINTI JA VERHOILU A 
(keke)
syksy 210801a 
4.10.–19.10.2018, 30 t / 43,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo
Kurssilla entisöimme ja verhoilemme 
huonekaluja ja tuoleja perinteisiä 
menetelmiä käyttäen. Kankaat, lakat, 
maalit ja hiomapaperit on hankitta-
va itse. Verhoilutarvikkeita voi ostaa 
opettajalta. 

   HUONEKALUJEN ENTISÖINTI 
JA VERHOILU B (OS) (keke)
syksy 210802a 
8.11.–30.11.2018, 40 t / 57,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo
Ks. sisältö kuten kurssissa 210801a.

   HUONEKALUJEN ENTISÖINTI 
JA VERHOILU C (keke)
kevät 210803b 
7.2.–22.2.2019, 30 t / 43,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo
Ks. sisältö kuten kurssissa 210801a.

   HUONEKALUJEN ENTISÖINTI 
JA VERHOILU D (OS) (keke)
kevät 210804b 
7.3.–29.3.2019, 40 t / 57,00€
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo
Ks. sisältö kuten kurssissa 210801a.

   HUONEKALUJEN ENTISÖINTI 
JA VERHOILU E (keke)
kevät 210805b 
4.4.–12.4.2019, 20 t / 33,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo
Ks. sisältö kuten kurssissa 210801a.

 ` MUUT    
KÄDENTAIDOT 

   UUSI! VANHANAJAN 
JOULUKORISTEITA (keke)
syksy 211005a 
20.10.–4.11.2018, 21 t / 42,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
la-su 10.00-14.00
TaM Maire Pyykkö
Käymme läpi lyhyesti joulukoristeiden 
historiaa ja valmistamme vanhanajan 
joulukoristeita kierrätysmateriaaleista. 
Ota mukaan omia materiaaleja tai saat 
niitä opettajalta. Opetuksen aikana 
opettaja pitää master-class työnäytök-
siä ja käyttää it-tekniikkaa. Kurssi sopii 
kaikille kiinnostuneille. 
Говорим также по-русски. 

   UUSI! ROJUSTA 
SILMÄNILOKSI – 
tuunauslauantai (keke)
syksy 211006a 
17.11.2018, 8 t / 25,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27 
la 10.00-16.00 
Korutaiteilija (YAMK) Maria Nuutinen
Löytyykö kaapistasi vanhat kaunokit, 
puuhenkareita, peltipurkkeja, lasi-
pulloja, ruukkuja, helmiä, nauhoja, 
servettejä tms. Tule tuunaamaan 
tarpeettomista tavaroista kauniita 
koriste-esineitä sisustuksen katseen-
vangitsijoiksi tai vaikkapa lahjaksi. 
Siirtomateriaalia ja servettejä voi ostaa 
opettajalta. Jos sinulla on pensseleitä, 
ota niitäkin mukaan. 

   UUSI! SAIPPUAKAKKUJA 
JA KYLPYPOMMEJA 1 (OS)
syksy 211007a 
13.9.–11.10.2018, 20 t / 44,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to 11.00-14.00
Artesaani Jonna Aspela
Teemme valmiista saippuamassasta 
tuoksuilla, väreillä ja muottien avulla 
ihania saippuoita; esimerkiksi suk-
laakakkusaippuaa tai sitruunaista 
mehujäätelösaippuaa. Paketoimme 
myös valmiit saippuat kauniisti, vaikka 
lahjaksi annettavaksi. Valmistamme 
myös kylpypommeja ja suihkujellyä. 
Ensimmäisellä kerralla info, suunnitte-
lu ja materiaalitilaus. Materiaalit eivät 
sisälly kurssihintaan. Sopii kaikille. 

   UUSI! SAIPPUAKAKKUJA 
JA KYLPYPOMMEJA 2
kevät 211008b 
17.1.–14.2.2019, 20 t / 44,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to 11.00-14.00
Artesaani Jonna Aspela
Ks. sisältö kuten kurssissa 211007a.

   UUSI! LAHJATEHDAS (keke)
syksy 211009a 
17.11.–18.11.2018, 8 t / 25,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la-su 12.00-15.00
Artesaani Jessi Sahlberg
Valmistamme erilaisia kivoja lahjoja 
kaverille, äidille, isälle, mummolle... 
Itsetehty lahja on aina erityinen. Ma-
teriaaleina käytämme paljon kierrä-
tystarvikkeita, paperimassaa ja mm. 
luonnonmateriaaleja. Ota mukaan 
oma aarrepakkisi. Saat opettajalta 
tarvikelistan ennen kurssin alkua. Ma-
teriaalimaksu n. 10 €, otathan käteistä 
mukaan. 
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Kuva: Arttu Muukkonen
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Kuva: Pasi Litmanen

 ` TIETOTEKNIIKKA – turvallisesti hyödyksi ja huviksi 

Opistossa on tietotekniikan kursseja 
vasta-alkajille ja kokeneille käyttäjille. 
Voit tulla harjoittelemaan tietokoneen 
käyttöä ihan sen avaamisesta alkaen. 
Jos perusasiat ovat jo hallussa, tule 
opettelemaan toimisto-ohjelmien 
hyödyntämistä, netissä julkaisemista 
tai kolmiulotteista mallintamista. 
Voit myös tutustua videoeditoinnin 
perusteisiin, oman musiikin tuottami-
seen tai järjestelmäkameran asetuk-
siin. Useammista kerroista koostuvien 
kurssien lisäksi järjestämme myös 
aihekohtaisia yhden kokoontumisker-
ran IT-pajoja.

Tietotekniikassa samaan määrän-
päähän vie usein useampia polkuja, 
joita käydään kursseilla yhdessä läpi. 
Keskustellaan erilaisiin tietotekniikan 
tarpeisiin liittyvien maksullisten ja 
ilmaisten ratkaisujen hyödyistä tai 
haitoista. Otetaan kaikessa myös tieto-
turva huomioon!

Opiston tietotekniikkaluokassa on 15 
opiskelijakonetta, joissa on käyttöjär-
jestelmänä Windows 10, mutta ope-
teltavat asiat on mahdollista toteuttaa 
myös vanhemmilla Windows-versioilla. 
Voit tuoda oman kannettavan tietoko-
neesi, tablettitietokoneesi tai älypuhe-
limesi kurssin aiheen mukaan.

TIETOTEKNIIKAN 
YKSILÖOPETUS

Yksilöopetuksessa voidaan opetella 
esim. kuvien siirtoa koneelle, kuvan-
käsittelyä, internetin ja sähköpostin 
käyttöä, tekstin muotoilua, kameran 
käyttöä, taulukoiden tekoa, koneen päi-
vittämistä, tietoturva-asioita, tabletin 
tai kännykän käyttöä jne. Yksilöopetus 
järjestetään opistotalon tietotekniikka-
luokassa 103, Pohjolankatu 27.

Yksilöopetuksen hinnat: 
1-2 tuntia 31 €/oppitunti, 
3-5 tuntia 26 €/oppitunti, 
esim. 2 t = 62 € ja 5 t = 130 €.

Tietotekniikan vastuuopettaja ja yksi-
löopettaja on tietotekniikkakouluttaja 
Pasi Litmanen, p. 050 555 7271, 
pasi.litmanen(at)ekko.fi. 

 ` SYKSY 2018
Kurssit pidetään opistotalon tietotek-
niikkaluokassa 103, Pohjolankatu 27.

   WINDOWS 10 
syksy 420120a 
10.9.–15.10.2018, 12 t / 37,00 € 
ma 12.00-13.30   
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Tutustumme Windows 10 -käyttöjär-
jestelmään tietokoneella. Teemme kat-

sauksen Windowsin mukana tuleviin 
ohjelmiin ja otamme haltuun tiedostot 
ja kansiorakenteet. Varmistamme 
tärkeimmät tietoturvaan liittyvät ase-
tukset. Ota oma kannettava tietokone 
mukaan tai opettele opiston koneella. 

   UUSI! WINDOWS 10, 
JATKOKURSSI 
syksy 420121a 
29.10.–26.11.2018, 10 t / 31,00 € 
ma 12.00-13.30  
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Jatkamme Windows 10 –käyttöjär-
jestelmän opettelua. Asennamme 
hyödyllisiä lisäohjelmia ja tutustumme 
piilossakin oleviin toimintoihin ja ase-
tuksiin. Ota oma kannettava tietokone 
mukaan tai opettele opiston koneella. 

   OMA KONE TUTUKSI, 
JATKOKURSSI 2 
SENIOREILLE (OS)
syksy 420104a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 67,00 €
ti 10.00-11.30
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Kertaamme ensin perusasioita ryhmän 
toiveiden mukaan. Asennamme hyö-
dyllisiä ohjelmia ja poistamme turhia. 
Tutustumme internetin pilvipalvelui-
hin ja sosiaaliseen mediaan. Voit käyt-
tää omaa kannettavaa tietokonettasi 
tai opiston konetta. 
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   GOOGLE 
syksy 420106a 
11.9.–25.9.2018, 6 t / 21,00 € 
ti 12.00-13.30   
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Google on paljon muutakin kuin haku-
kone. Se on myös sähköposti, kalenteri, 
tiedostojen ja kuvien tallennus- ja jako-
paikka ja kielenkääntäjä. Sillä voit myös 
tehdä asiakirjoja, taulukoita ja kyselyjä. 
Ilmaisella käyttäjätunnuksella pääset 
käyttämään kaikkia toimintoja, luomme 
sellaisen jollei sinulla sitä vielä ole. 

   KOTISTUDIO 
syksy 420128a 
11.9.–9.10.2018, 10 t / 31,00 € 
ti 17.15-18.45   
Media-assistentti Onni Lappalainen
Oletko haaveillut oman demon äänittä-
misestä tai konemusiikin tuottamisesta? 
Tällä kurssilla perehdymme yleisesti ää-
nittämisen, miksauksen ja masteroinnin 
perusteisiin. Mukaan muistiinpanovä-
lineet. On suositeltavaa, että omistat 
tietokoneen kotiläksyjä varten. 

   OMA KONE TUTUKSI, 
SENIOREILLE (OS)
syksy 420102a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 67,00 €
ke 12.30-14.00
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Tutustumme tietokoneeseen hyvin 
rauhalliseen tahtiin. Aloitamme ihan 
perusasioista: koneen avaaminen ja 
sulkeminen sekä näppäimistön ja hiiren 
käyttö. Opettelemme tallentamaan, 
kirjoitamme ja muotoilemme tekstiä, 
käytämme internetiä. Voit käyttää omaa 
kannettavaa tietokonettasi tai opiston 
konetta. 

   TABLETTITIETOKONE 
syksy 420122a 
20.9.–11.10.2018, 8 t / 29,00 € 
to 10.00-11.30  
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Tutustumme tablettitietokoneen 
käyttöön: yleisiin asetuksiin, internetiin 
liittymiseen, ohjelmien lataamiseen, tie-
toturvaan jne. Tällä peruskurssilla käym-
me sekä Android- että iPad –tableteille 
yhteisiä asioita. Opistolla on vain pari 
tablettia, joten tuothan oman tablettisi 
mukana. Huomaa erilliset jatkokurssit 
Androidille ja iPadille! 

   UUSI! TABLETTITIETOKONE, 
JATKOKURSSI ANDROID 
syksy 420123a 
18.10.–8.11.2018, 6 t / 21,00 € 
to 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Perehdymme tarkemmin Android-käyt-
töjärjestelmän ominaisuuksiin tablet-
titietokoneessa. Teemme katsauksen 
Google-tilin tarjoamiin mahdollisuuksiin: 
Play-kauppaan, Drive-pilvitallennukseen, 
sähköpostiin jne. 

   UUSI! TABLETTITIETOKONE, 
JATKOKURSSI IPAD 
syksy 420124a 
15.11.–29.11.2018, 6 t / 21,00 € 
to 10.00-11.30
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Perehdymme tarkemmin iOS-käyttöjär-
jestelmän ominaisuuksiin iPad-tablet-
titietokoneessa. Teemme katsauksen 
Apple-tilin tarjoamiin mahdollisuuksiin: 
App Store -sovelluskauppaan, iCloud-pil-
vitallennukseen, sähköpostiin jne. 

   UUSI! DIGIJÄRJESTELMÄKA-
MERAN PERUSTEET 
syksy 420108a 
20.9.–18.10.2018, 10 t / 31,00 € 
to 17.15-18.45 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Järjestelmäkamerastasi löytyvät ehkä ne 
täysin automaattiset säädöt, mutta kuvat 
eivät sitten aina olekaan sellaisia kuin 
halusit? Otamme tällä kurssilla omaan 
hallintaan tärkeimmät kuvaan vaikutta-
vat tekijät: aukko, suljinaika ja valoherk-
kyys. Keskustelemme myös polttovälistä, 
syväterävyydestä, valkotasapainosta jne. 

   UUSI! FACEBOOK 
syksy 420107a 
2.10.–16.10.2018, 6 t / 21,00 €
ti 12.00-13.30
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Teemme sinulle Facebook-tilin jollei 
sinulla vielä sitä ole. Opettelemme 
etsimään ja lisäämään kavereita sekä 
tekemään ja jakamaan julkaisuja. 
Käymme läpi myös yksityisyysasetukset 
ja katsomme kuinka liitytään ryhmiin tai 
luodaan oma. 

   OMAN KONEEN 
KÄYTÖN OPETTELUA 
syksy 420105a 
30.10.–27.11.2018, 10 t / 31,00 €
ti 12.00-13.30
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Opettele tietokoneen käyttöä omaan 
tahtiisi. Valitse itse mitä haluat harjoi-
tella: internetiä, sähköpostia, tekstin- 
tai kuvankäsittelyä, ohjelmia, asetuksia 
jne. Opettaja kertoo yhteisesti kaikille 
joitain vinkkejä, mutta pääosin luvassa 
omatoimista opiskelua opettajan aut-
taessa ongelmakohtien yli. Voit käyttää 
omaa tai opiston tietokonetta. 

   TEKSTINKÄSITTELY 
syksy 420126a 
30.10.–27.11.2018, 10 t / 31,00 €
ti 17.15-18.45
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Sinulle, jolla on jo kokemusta tieto-
koneen käytöstä ja ehkä Word- tai 
Writer-ohjelmakin pintapuolisesti 
tuttu. Tarvitset tekstinkäsittelyä sitten 
työssäsi tai haluat hyötykäyttää kotona. 
Otamme peruskäytön muokkauksi-
neen haltuun ja opettelemme mm. 
kuvan ja taulukon lisäämisen sekä 
asiakirjan viralliset asettelut. 

   UUSI! TABLETTITIETOKONE 
JA ÄLYPUHELIN, SENIOREILLE 
syksy 420127a 
31.10.–28.11.2018, 10 t / 31,00 €
ke 10.00-11.30  
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Opettelemme tablettitietokoneen ja 
älypuhelimen käyttöä hyvin rauhal-
lisesti ihan alkeista lähtien. Harjoit-
telemme kosketusnäytön toimintaa, 
ohjelmien avaamista ja sulkemista sekä 
internetin käyttöä. Ota oma Android- 
tai iPad –tablettisi tai –puhelimesi 
mukaan!

   JULKAISEMINEN NETISSÄ 
syksy 420109a 
1.11.–29.11.2018, 10 t / 31,00 € 
to 17.15-18.45  
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Haluatko saada tekstiäsi ja kuviasi 
internetiin muidenkin nähtäväksi? 
Tältä kurssilta saat eväitä esim. oman 
harrastuksen esittelemiseen blogina tai 
yhdistyksenne toiminnasta tiedottami-
seen www-sivuina. Keskitymme ilmai-



LAPPEENRANTA42

seen julkaisuun Blogger tai WordPress 
-alustalla, mutta puhumme myös siitä, 
mitä lisäominaisuudet kustantavat. 

    UUSI! INTERNET-SELAIMET 
syksy 420125a 
8.11.–29.11.2018, 8 t / 29,00 € 
to 12.00-13.30
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Internet-selaimet – Internet Explorer, 
Edge, Chrome, Firefox, Safari jne. – ovat 
tietokoneiden käytetyimpiä ohjelmia. 
Perehdymme mm. asetuksiin, hakuko-
neisiin, välilehtiin, kirjanmerkkeihin, 
lisäosiin ja tietosuojaan.

 ` SYKSYN IT-PAJAT
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
3 t / 12,00 €

   ANDROID 
syksy 420110a 
to 13.9.2018 klo 12.00–14.15
Tule hakemaan vastauksia Android 
-tablettiin tai -puhelimeen liittyviin 
kysymyksiisi ja poimimaan vinkkejä 
käytön tehostamiseksi!

   SOME ELI SOSIAALINEN 
MEDIA 
syksy 420111a 
to 20.9.2018 klo 12.00–14.15
Teemme katsauksen käytetyimpiin 
somekanaviin: Facebook, Instagram, 
Twitter, WhatsApp jne. Opastetaan 
käyttöönotossa, yksityisyysasetuksissa 
ja käytössä. 

   TIETOTURVA (keke)
syksy 420112a 
to 27.9.2018 klo 12.00–14.15
Tärkeitä tietoturvapäivityksiä käyttöjär-
jestelmään sekä käytettäviin ohjelmiin. 
Keskustelua siitä, mitä tietoja voi 
milloinkin internetissä tai sähköpostissa 
luovuttaa. 

   OSTAMINEN NETISTÄ (keke) 
syksy 420113a 
to 4.10.2018 klo 12.00–14.15
Uskallanko ostaa tuotteita tai palveluita 
internetistä? Yritykseltä vai yksityis-
henkilöltä? Miten voin maksaa ja mihin 
tavara tulee? Mitä muuta minun pitää 
nettiostamisesta tietää? Selvittelemme 
vastauksia näihin kysymyksiin ja käym-

me tutustumassa hyvinä pidettyihin 
kauppapaikkoihin. 

   MYYMINEN NETISSÄ (keke)
syksy 420114a 
to 11.10.2018 klo 12.00–14.15
Jos haluan myydä minulle tarpeetonta 
tavaraa netin kautta, miten ja missä 
ilmoittelen? Miten saan maksun ja miten 
lähetän tavaran? Mitä muuta minun pi-
tää netissä myymisestä tietää? Selvitte-
lemme vastauksia näihin kysymyksiin ja 
käymme tutustumassa hyvinä pidettyi-
hin kauppapaikkoihin. 

   WHATSAPP 
syksy 420115a 
to 18.10.2018 klo 12.00–14.15
Katsastamme ilmaisen pikaviestiso-
velluksen WhatsAppin toimintoja ja 
asetuksia. 

   KUVANKÄSITTELY 
TIETOKONEELLA 
syksy 420116a 
to 1.11.2018 klo 12.00–14.15
Otitko muuten hienon kuvan mutta 
horisontti on vinossa? Jäikö sormen 
puolikas kuvan reunaan? Tuliko kuvas-
ta liian tumma? Katsomme yleisimpiä 
vahinkoja ja korjaamme ne ilmaisella 
kuvankäsittelyohjelmalla.

 ` KEVÄT 2019
Kurssit pidetään opistotalon tietotek-
niikkaluokassa 103, Pohjolankatu 27.

   WINDOWS 10 
kevät 420139b 
15.1.–19.2.2019, 12 t / 37,00 €
ti 10.00-11.30
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Ks. sisältö kuten kurssissa 420120a.

   TAULUKKOLASKENTA 
kevät 420130b 
15.1.–19.2.2019, 12 t / 37,00 €
ti 17.15-18.45  
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Sinulle, jolla on jo kokemusta tietoko-
neen käytöstä ja ehkä Excel- tai Calc-oh-
jelmakin pintapuolisesti tuttu. Tarvitset 
sitä sitten työssäsi tai haluat hyötykäyt-
tää kotona. Otamme peruskäytön hal-
tuun ja teemme katsauksen myös esim. 
kaavioihin ja valmiisiin funktioihin. 

   MAC-PERUSTEET 
kevät 420131b 
17.1.–21.2.2019, 12 t / 37,00 €
to 12.00-13.30    
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Apple-tietokoneen peruskurssi. 
Opettelemme käyttöjärjestelmän pe-
rustoimintoja ja mm. sähköpostin, in-
ternetin sekä pilvipalveluiden käyttöä. 
Mukaan oma Applen kannettava tai 
pöytäkone. 

   TOIMISTO-OHJELMAT
KOTIKÄYTÖSSÄ (OS)
kevät 420136b 
21.1.–1.4.2019, 20 t / 61,00 €
ma 12.00-13.30   
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja 
esitysgrafiikka. Mitä hyötyä niistä on 
kotona? Tule opettelemaan vaikka ruo-
kaohjekirjaston tekoa, oman budjetin 
laadintaa tai valokuvaesityksen koos-
tamista. Käymme läpi mihin ohjelmat 
soveltuvat, kuinka ne asennetaan ja 
opettelemme perusteet. Voit tuoda 
oman koneen tai käyttää opiston 
konetta. 

   OMA KONE TUTUKSI, JATKO-
KURSSI 1 SENIOREILLE (OS)
kevät 420132b 
23.1.–10.4.2019, 22 t / 67,00 € 
ke 12.30-14.00 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Jatkamme internetiin tutustumista ja 
opettelemme sähköpostin käyttöä. 
Otamme tiedostot ja kansiot parem-
min haltuun. Käymme läpi tietotur-
va-asioita. Voit käyttää omaa kannetta-
vaa tietokonettasi tai opiston konetta. 

   TABLETTITIETOKONE 
kevät 420151b 
30.1.–20.2.2019, 8 t / 29,00 €
ke 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Ks. sisältö kuten kurssissa 420122a.

   TABLETTITIETOKONE, 
JATKOKURSSI ANDROID 
kevät 420152b 
6.3.-20.3.2019, 6 t / 21,00 €
ke 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Ks. sisältö kuten kurssissa 420123a.
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   TABLETTITIETOKONE, 
JATKOKURSSI IPAD 
kevät 420153b 
27.3.–10.4.2019, 6 t / 21,00 €
ke 10.00-11.30 
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Ks. sisältö kuten kurssissa 420124a.

   VIDEOEDITOINNIN 
PERUSTEET 
kevät 420134b 
31.1.–21.2.2019, 8 t / 29,00 €
to 17.15-18.45
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Opettelemme videoeditoinnin perus-
teita ilmaisella editorilla. Voit käyttää 
opiston kannettavaa tietokonetta tai 
omaasi. 

   3D-MALLINNUKSEN 
PERUSTEET 
kevät 420156b 
5.3.–9.4.2019, 12 t / 37,00 €
ti 17.15-18.45  
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Vertaamme eri mallinnusohjelmia ja 
niiden käyttökohteita. Mallinnam-
me ilmaisella SketchUp-ohjelmalla 
erimuotoisia kappaleita - tai vaikkapa 
asunnon pohjapiirroksen perusteella. 
Puhumme myös 3D-tulostuksessa 
huomioitavista asioista.
 

   OMAN KONEEN KÄYTÖN 
OPETTELUA 
kevät 420137b 
7.3.–11.4.2019, 12 t / 37,00 €
to 12.00-13.30
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Ks. sisältö kuten kurssissa 420105a.

   UUSI! WINDOWSIN KÄYTTÖ 
TEHOKKAAMMAKSI
kevät 420135b 
14.3.–11.4.2019, 10 t / 31,00 €
to 17.15-18.45
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen 
Sinulle joka käytät Windows 10, 8 tai 7 
-käyttöjärjestelmää työssäsi tai kotona. 
Tällä kurssilla saat vinkkejä käytön 
tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi. 
Käymme läpi yleisimpiä ohjelmia, tie-
dostomuotoja ja asetuksia. Tutustum-
me mm. ikkunointiin, resurssienhallin-
taan ja vikatilanteiden korjaamiseen. 
Tuo oma kannettavasi tai opettele 
opiston koneella.

 ` KEVÄÄN IT-PAJAT
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
3 t / 12,00 €

   ANDROID
kevät 420140b 
ti 15.1.2019 klo 12.30–14.45
Ks. sisältö kuten kurssissa 420110a.
 

   IPHONE & IPAD
kevät 420141b 
ti 22.1.2019 klo 12.30–14.45
Tule hakemaan vastauksia iPhone-pu-
helimeen ja iPad-tablettiin liittyviin 
kysymyksiisi ja poimimaan vinkkejä 
käytön tehostamiseksi! 

   KAMERA & KUVAT 
KONEELLE
kevät 420142b 
ti 29.1.2019 klo 12.30–14.45
Vinkkejä digikameran, puhelimen ja 
tabletin kameran käyttöön ja siihen 
kuinka valokuvat siirretään tietokoneel-
le hyvään järjestykseen.

   KUVANKÄSITTELY 
TIETOKONEELLA
kevät 420143b
ti 5.2.2019 klo 12.30–14.45
Ks. sisältö kuten kurssissa 420116a. 

   KUVANKÄSITTELY ÄLYPUHE-
LIMELLA JA TABLETILLA
kevät 420144b
ti 12.2.2019 klo 12.30–14.45
Otitko muuten hienon kuvan mutta 
horisontti on vinossa? Jäikö sormen 
puolikas kuvan reunaan? Tuliko kuvasta 
liian tumma? Katsomme yleisimpiä 
vahinkoja ja korjaamme ne laitteen 
omalla kuvankäsittelyohjelmalla.

   LAITTEIDEN YLLÄPITO
kevät 420145b 
ti 19.2.2019 klo 12.30–14.45
Kuinka pidät tietokoneesi, tablettisi ja 
puhelimesi hyvässä toimintakunnossa 
sekä fyysisesti että ohjelmallisesti? Mitä 
voi tehdä itse tai mitä kannattaa jättää 
alan ammattilaiselle? Katsastamme 
ohjelmia, jotka voivat auttaa laitteen 
toimintaa. 

   UUSI! VARMUUSKOPIOINTI
kevät 420146b 
ti 12.3.2019 klo 12.30–14.45
Onko tietokoneellasi, tabletillasi tai 
puhelimessasi valokuvia tai muita 
tiedostoja/tietoja joiden häviäminen 
olisi pieni katastrofi? Tärkeän tiedon 
tulisi olla aina varmuuskopioituna 
eli vähintään kahteen eri paikkaan 
tallennettuna. Keskustelemme eri 
vaihtoehtojen hyödyistä, haitoista ja 
käyttöönotosta: muistitikku, ulkoinen 
kovalevy, pilvipalvelut jne. 

   PILVIPALVELUT
kevät 420147b 
ti 19.3.2019 klo 12.30–14.45
Mitä ovat pilvipalvelut ja tarvitsenko 
minä sellaisia? Keskustellaan erilaisista 
pilvipalveluista: mm. tiedostovarastot, 
valokuvapankit ja ohjelmat. Punnitaan 
niiden hyötyjä tai haittoja ja opaste-
taan käyttöönotossa. 

   TIETOTURVA (keke)
kevät 420148b 
ti 26.3.2019 klo 12.30–14.45
Ks. sisältö kuten kurssissa 420112a.

   SOME ELI 
SOSIAALINEN MEDIA
kevät 420149b 
ti 2.4.2019 klo 12.30–14.45
Ks. sisältö kuten kurssissa 420111a.
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Kuva: Pasi Litmanen

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

Jokainen voi löytää laajasta liikunnan 
ja hyvän olon tarjonnastamme itsel-
leen harrastuksen koko lukuvuodeksi 
tai lyhyemmäksi ajaksi. Tarjontaa on 
eri-ikäisille taaperoista senioreihin, 
naisille ja miehille niin päivällä kuin 
ilta-aikaankin.

Syksyn alussa voit kokeilla erilaisia 
liikuntatunteja starttiviikoillamme, 
osallistua ryhmiin koko lukuvuodeksi 
tai lyhyemmäksi ajaksi tiiviskursseilla 
tai liikkua kesän korvalla kesäkursseil-
lamme. 

Kuntoliikunnassa voit kohentaa kun-
toasi erilaisissa liikunta- ja peliryhmis-
sä. Kehonhallintaa voit kehittää myös 
pilates-tunneilla. Rauhoitu kehon ja 
mielen yhteistyöhön erilaisiin joogala-
jeihin tutustuen ja opi uusia taitoja ja 
tietoja hyvän olon lyhytkursseillamme. 
Tanssimaan pääset niin suomalaisten 
iskelmien, itämaisten sointujen kuin 
kuumien latinorytmienkin tahditta-
mana.

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

 ` SYKSYN  
STARTTIVIIKOT,   
20.8.–5.9.2018
Kurssit pidetään opistotalolla, 
Pohjolankatu 27, sali 211. Ilmoittau-
tuminen ja kurssimaksut viimeistään 
viikko ennen kurssin alkua.

   JOOGAN ELOKUUN 
INTENSIIVIKURSSI 
syksy 730150a 
20.8.–24.8.2018, 10 t / 29,00 € 
ma-pe 17.30-19.00   
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti
Hyvinvointimme koostuu fyysisen 
kunnon lisäksi levollisesta mielestä, 
rakastavasta sydämestä, myönteisistä 
ajatuksista ja rohkeudesta olla oma it-
sensä. Jooga on tila, missä keho, mieli 
ja sielu eheytyvät. Kurssi on tarkoitettu 
jo aiemmin joogaa harrastaneille. 
Oma alusta. 

   KOKEILUKERTA: 
ÄITIYSJOOGA
syksy 730171a
27.8.2018, 120 min / 8,00 €
ma 18.15-19.45
Jooganopettaja Marjo Niiranen
Harjoituksissa korostuu lempeys, 
oman kehon kuuntelu, tietoisesti, 

ilman vertailua ja väkinäisyyttä sovel-
tuen näin koko raskausajalle raskaus-
ajan perusterveydentilasi puitteissa 
- mikäli olet epävarma, tarkistuta ensin 
neuvolasta/lääkäriltäsi, että raskaus 
on sujunut ongelmitta. Soveltuu myös 
raskautta suunnitteleville ja tulevalle 
isälle. Mukaan alusta, vesipullo ja viltti.

   STARTTIVIIKON DANCE IN 
THE CIRCUIT
syksy 730303a
28.8.2018, 60 min / 6,00 €
ti 16.15-17.15
ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Treenataan hymy huulilla hyvän mu-
siikin tahdittamana. Hauskaa, teho-
kasta ja mukaansatempaavaa kun-
topiirityyppistä harjoittelua. Tunnilla 
hyödynnetään erilaisia välineitä sekä 
kehon omaa painoa. Lopuksi kevyet 
venytykset. 

   STARTTIVIIKON PILOXING®  
syksy 730200a 
28.8.2018, 60 min / 6,00 € 
ti 17.30-18.30
Piloxing ohjaaja Sinikka Miettinen
Tehokas pilateksen, nyrkkeilyn ja 
tanssin yhdistelmä- ja intervallitunti, 
jossa nyrkkeilyosuudet nostattavat 
sykettä ja lisäävät nopeutta sekä pila-
tesosuudet vahvistavat ryhtilihaksia 
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tehokkaasti. Tunti kehittää erityisesti 
tasapainoa ja kehonhallintaa. Liikum-
me pääsääntöisesti paljain jaloin. Oma 
alusta. Taso: raskas.

   KOKEILUKERTA: 
JOOGA & MINDFULNESS
syksy 730172a
28.8.2018, 120 min / 8,00 €
ti 18.45-20.15
Jooganopettaja Marjo Niiranen
Tunnilla tehdään yksinkertaisia kehoa 
ja mieltä huoltavia joogaliikkeitä/-sar-
joja, lisäksi tutustutaan mindful-
ness-harjoitteisiin, tunnin päättyessä 
rentoutusosioon. Suomennettuna 
Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää 
tietoista läsnäoloa. Ei tarvetta aiem-
paan kokemukseen, harjoitus tapah-
tuu oman kehon ehdoilla soveltuen 
miehille ja naisille. Mukaan alusta, 
vesipullo ja viltti.

   UUSI! STARTTIVIIKON 
YOGAFUNC 
syksy 730102a 
29.8.2018, 45 min / 5,00 €
ke 17.00-17.45   
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen
Hauska astangajoogaan pohjautu-
va konsepti joogafitnesstunti, joka 
tehdään musiikin tahdissa. Joogasta 
tutut liikesarjat yhdistettyinä huip-
putehokkaisiin lihaskuntoliikkkeisiin 
haastavat kehon mahtavalla tavalla. 
Monipuolinen musiikki tuo voimaa ja 
syvyyttä liikkeisiin ja rauhoittaa kun on 
sen aika. Oma alusta. 

   KOKEILUKERTA, 
REGGAETON 
syksy 730310a 
29.8.2018, 45 min / 5,00 € 
ke 17.55-18.40
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Reggaetonissa käytetään runsaasti 
keskivartaloa sekä tehdään erilaisia 
hartioiden ja lantion liikkeitä. Rytmi-
käs reggaetonmusiikki on vallannut 
yökerhojen tanssilattiat niin Latinalai-
sessa Amerikassa kuin Euroopassakin. 
Kurssilla tehdään erilaisia askelsarjoja, 
joissa pääpaino on vartalon liikkeissä. 
Askelkuvioista rakennetaan tunnin ai-
kana koreografia. Aiempaa kokemusta 
ei tarvita. 

   KOKEILUKERTA, YOGA 
FLOW™
syksy 730105a
29.8.2018, 45 min / 5,00 €
ke 18.50-19.35
Yoga Flow™-ohjaaja 
Anne-Marie Koponen
Yoga Flow™ on mielen ja kehon 
yhteistyötä korostava ja kehon voimaa 
ja hallintaa lisäävä harjoitus. Asanat 
haetaan hengitystä seuraten ja ne 
yhdistetään erilaisiksi liikejatkumoiksi. 
Yoga Flow -nimi tulee tavasta suorittaa 
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet 
virtaavat alkuasennosta toiseen. Tunti 
sopii kaikille. Oma alusta.

   UUSI! KOKEILUKERTA, 
STREET DANCE  
syksy 730305a
30.8.2018, 45 min / 5,00 € 
to 16.00-16.45
Tuntiopettaja Chantelle Anttonen
Energinen tanssityyli, joka sovel-
tuu kaiken ikäisille. Tavoitteena on 
tarjota kaikille mahdollisuus perehtyä 
Street-tansseihin helpolla ja hauskalla 
tavalla. Lämmittely plus lihastreeni. 
Opetuskieli englanti/suomi. 

   KOKEILUKERTA, LAVIS-
LAVATANSSIJUMPPA®
syksy 730308a 
30.8.2018, 45 min / 5,00 €
to 17.00-17.45  
Lavis®-ohjaaja Anne-Marie Koponen
Hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssias-
keleiden ja jumpan välimuotoon. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha cha ja salsa. Tunnilla jopa opit 
eri lavatanssiaskeleiden perusteita 
kuntoilun ohella. Paria ei tarvita. 

   KOKEILUKERTA, LATINOMIX
syksy 730311a 
30.8.2018, 45 min / 5,00 €
to 17.55-18.40
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Tunnilla tutustut useaan Latilanalaisen 
Amerikan ja Karibian alueen tanssiin. 
Tanssimme merengueta ja bachataa 
Dominikaanisesta tasavallasta sekä 
salsaa ja cha cha chata Kuubasta. 
Askelsarjat ovat helppoja, joten tottu-
mattomampikin tanssija pääsee heti 

mukaan latinotanssien maailmaan. 

   KOKEILUKERTA, 
REISI-VATSA-PAKARA 
syksy 730201a 
30.8.2018, 45 min / 5,00 €
to 18.50-19.35
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen 
Lihaskuntopainotteinen täsmätunti, 
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirry-
tään lihaskunto-osuuteen keskittyen 
reisi-, vatsa- ja pakarilihasten vahvista-
miseen. Tunnin päätteeksi venyttelyt. 
Oma alusta. Taso: keskiraskas. 

   KOKEILUKERTA: 
YIN & YANG JOOGA
syksy 730173a
1.9.2018, 120 min/ 8,00 €
la 17.00-18.30
Jooganopettaja Marjo Niiranen
Tunnilla tehdään hieman liikkuvampi 
sekä rauhallisempi osuus (jälkimmäi-
sessä pitkäkestoisemmat asennot, ao. 
tilasta löytyy apuvälineistä tiilet/vyöt, 
joita hyödynnetään) ja rentoutusosio. 
Ei tarvetta aiempaan kokemukseen, 
harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. 
Mukaan alusta, vesipullo ja viltti.

   KOKEILUKERTA: PARIJOOGA
syksy 730174a
1.9.2018, 120 min / 8,00 €
la 18.40-20.10
Jooganopettaja Marjo Niiranen
Tunnilla harjoitellaan joogaa parin 
kanssa sisältäen yksilö- ja pariosuuden 
sekä rentoutumisosion. Yhdessä tehtä-
vät harjoitteet kehittävät mm. tasapai-
noa. Voit tulla yhdessä parisi kanssa tai 
ilman. Ei tarvetta aiempaan kokemuk-
seen, harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. 
Kurssimaksu on henkilökohtainen. 
Mukaan alusta, vesipullo ja viltti.

   KOKEILUKERTA: 
LASTEN JOOGA
syksy 730175a
2.9.2018, 45 min / 5,00 €
su 17.00-17.45
Jooganopettaja Marjo Niiranen
Pojat ja tytöt tutustuvat joogaan 
leikkisyyden kautta liikkumisen sekä 
pysähtymisen muodoissa (keskitty-
mistä/rauhoittumista, itseilmaisua ja 
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kehon hallintaa) ilman suorituspainetta. 
Ei tarvetta aiempaan kokemukseen, tu-
kee mm. kouluelämää/liikunnallisempia 
harrastuksia. Joustava vaatetus, alusta ja 
vesipullo. Ikäsuositus 5–9 vuotta, ilman 
vanhempaa.

   KOKEILUKERTA: JOOGAA 
YLÄKOULUIKÄISILLE
syksy 730176a
2.9.2018, 60 min / 6,00 €
su 17.55-18.55
Jooganopettaja Marjo Niiranen
Tunnilla tutustutaan joogaan liikku-
misen sekä pysähtymisen muodoissa 
(keskittymistä/rauhoittumista, itseilmai-
sua ja kehon hallintaa) ilman kilpailua/
suorittamista. Ei tarvetta aiempaan 
kokemukseen, tukee mm. kouluelämää/
liikunnallisempia harrastuksia. Jousta-
va vaatetus, alusta ja vesipullo. Noin 
13–15-vuotiaat, ilman vanhempaa.

   UUSI! KOKEILUKERTA, 
BARRE MOVE 
syksy 730309a 
3.9.2018, 45 min / 5,00 € 
ma 16.00-16.45 
Fysioterapeutti Anna Metsämuuronen
Balettiin, joogaan ja toiminnalliseen 
harjoitteluun pohjautuva tunti, jossa et 
tarvitse aikaisempaa osaamista. Oma 
jumppamatto. 

   KOKEILUKERTA, ZUMBA® 
60 min + LIHASKUNTO-
VENYTTELY
syksy 730306a 
3.9.2018, 2 t / 8,00 € 
ma 17.00-18.30   
ZIN Zumba®-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. Sisältö: Zumba® 60 min+ 
erillinen lihaskunto-osuus ja venyttely 
30 min. Taso: keskiraskas. 

   KOKEILUKERTA, 
ZUMBA GOLD® 
syksy 730307a
4.9.2018, 45 min / 5,00 €
ti 16.10-16.55
ZIN Zumba®-ohjaaja 

Anne-Marie Koponen
Tunnit on suunnattu paitsi aktiivisille 
ikäihmisille myös iästä riippumatta 
aloitteleville zumbaajille tai rauhalli-
sempaa tahtia toivoville ja suunniteltu 
nivelystävälliseksi, joten hypyt ja kier-
rot on jätetty pois. Liikumme lattariryt-
mien ja maailman musiikin tahdissa. 

   KOKEILUKERTA, 
SALSA&KIZOMBA 
syksy 730312a 
4.9.2018, 45 min / 5,00 € 
ti 17.05-17.50   
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Kuubalaisen salsan ominaispiirteitä 
ovat erilaiset vartalon ja lantion liik-
keet sekä kissamainen olemus. Kizom-
ba on sensuelli afrikkalainen tanssi, 
joka on saanut vaikutteensa sembasta, 
zoukista, tangosta ja merenguesta 
jalostuen Angolassa vetäväksi maa-
ilmantanssiksi. Kurssilla opetellaan 
rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja erilaisia 
askelkuvioita musiikin tahdissa. 

   STARTTIVIIKON BODY 
JOOGA 
syksy 730151a 
4.9.2018, 75 min / 7,00 € 
ti 18.00-19.15  
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen
Tehokas ja samalla rentouttava Body 
Jooga -tunti on dynaamista länsimais-
ta joogaa, jossa on vaikutteita hatha- 
ja astangajoogasta. Tunti koostuu 
virittäytymisestä ja lämmittelystä, 
asanaharjoituksesta sekä loppuren-
toutuksesta. Fyysisessä asanaharjoi-
tuksessa vahvistetaan lihaksia, kehi-
tetään kehonhallintaa, harjoitetaan 
tasapainoa ja venytellään. Oma alusta. 
Taso: keskiraskas/raskas. 

   UUSI! STARTTIVIIKON 
VIRE-LAVIS® 
syksy 730302a 
5.9.2018, 45 min / 5,00 €
ke 16.00-16.45
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Hauska ja helppo tapa liikkua lava-
tanssimusiikin tahtiin. Tunti pohjautuu 
Lavis-lavatanssijumppaan ja on siitä 
sovellettu versio. Vire-Lavis toteute-
taan pääosin istuen ja/tai tuolia apuna 
käyttäen. Tanssilajeina on humppa, 
valssi, jenkka, tango, polkka, salsa ja 
rock. 

   STARTTIVIIKON ZUMBA® 
syksy 730304a 
ke 17.00-18.00
5.9.2018, 60 min / 6,00 €
ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Hyvänmielen fitness-tanssitunti, jossa 
omalla tanssitaustalla ei ole väliä. 
Tärkeintä on pitää hauskaa ja hikoilla 
hyvän musiikin tahdissa hymy huulilla. 
Join The Party! 

 ` JOOGAT

 ` Astangajoogat
Tunnit pidetään Saimaan Astangajoo-
ga ry:n tiloissa, Pormestarinkatu 6 B, 
5. krs.

   ASTANGAJOOGA, ALKEET/ 
ALKEISJATKO A 
syksy 730101a 
10.9.–26.11.2018, 15 t / 37,00 €
kevät 730101b
14.1.–8.4.2019, 16 t / 40,00 €
ma 16.30-17.30
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Kevyt alkeet -tunnilla tahti on rauhalli-
nen ja asanoita voidaan soveltaa jokai-
selle sopivaksi. Kuten myös muillakin 
tunneilla. 

   ASTANGAJOOGA, 
MYSORE A (OS)
syksy 730103a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 52,00 € 
kevät 730103b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 56,00 €
ma 17.40-19.10
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Mysoreharjoitus on vanhan perinteen 
mukainen harjoitusmuoto. Asana jär-
jestystä ei alussa tarvitse itse muistaa 
ulkoa. 

   ASTANGAJOOGA, 
MYSORE B (OS)
syksy 730104a 
11.9.–30.11.2018, 42 t / 99,00 €
kevät 730104b
15.1.–12.4.2019, 48 t / 113,00 €
ti 16.30-18.00 ja pe 16.30-18.00
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Ks. sisältö kuten kurssissa 730103a. 
Ei tuntia 12.10.
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   ASTANGAJOOGA, 
ALKEISJATKO B (OS)
syksy 730106a 
11.9.–27.11.2018, 18 t / 45,00 € 
kevät 730106b 
15.1.–9.4.2019, 20 t / 50,00 € 
ti 18.05-19.20
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi 
Sopii uusille tulokkaille ja jo 
astangaa tehneille. 

   ASTANGAJOOGA, ALKEET/
ALKEISJATKO C
syksy 730107a 
12.9.–28.11.2018, 18 t / 45,00 € 
kevät 730107b 
16.1.–10.4.2019, 20 t / 50,00 € 
ke 17.00-18.15
Fysioterapeutti Sari Hyvärinen
Astangajoogaharjoittelua ohjatusti 
uusille tulokkaille ja alkeiskurssin käy-
neille. Astangajoogaa sanotaan myös 
“voimajoogaksi”, sillä se voimistaa ja 
avaa kehoa ja mieltä. Ota oma matto 
mukaan tai vuokraa salilta. 

   ASTANGAJOOGA 
ALKEET B (OS)
syksy 730108a 
12.9.–28.11.2018, 15 t / 37,00 € 
kevät 730108b
16.1.–10.4.2019, 16 t / 40,00 €
ke 18.30-19.30 
Fysioterapeutti Sari Hyvärinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730107a.   

 ` Hathajoogat

   HATHAJOOGA, JATKO A (OS)
syksy 730115a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 52,00 € 
kevät 730115b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 56,00 e 
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 
kautta kohti itsetuntemusta, tasapai-
noa sekä mielen ja kehon hyvinvointia. 
Mukaan oma alusta ja lämmin asu. 

   HATHAJOOGA ALKEET A
syksy 730117a 
11.9.–27.11.2018, 20 t / 47,00 € 

kevät 730117b 
15.1.–9.4.2019, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 17.15-18.45 
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo
Tutustumme monipuoliseen jooga-
muotoon fyysisiä harjoituksia tehden 
ja saamme oivalluksia itsehoidon 
keinoista. Keskitymme myös hiljenty-
miseen, kehon tuntemusten aistimi-
seen ja luonnollisen hengitysrytmin 
löytämiseen. Tervetuloa ylläpitämään 
terveyttä, kevyttä mieltä ja rentoa 
oloa. Oma alusta. Taso: kevyt. 
Ei tuntia 25.9.

   HATHAJOOGA JATKO B (OS)
syksy 730119a 
11.9.–27.11.2018, 20 t / 47,00 € 
kevät 730119b 
15.1.–9.4.2019, 24 t / 56,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 19.00-20.30   
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo
Keskitymme luuston ja selän hyvin-
vointiin hengityksen ohjaamassa 
fyysisessä joogaharjoituksessa. 
Itsetuntemuksemme ja tasapainomme 
lisääntyy myös meditaation aikana. 
Keväällä päätämme kurssin syvären-
toutukseen tarkkavaisuuden tilassa. 
Oma alusta. Taso: kevyt. Ei tuntia 25.9.

   HATHAJOOGA, JATKO C (OS)
syksy 730121a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 52,00 e 
kevät 730121b 
16.1.–10.4.2019, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 9.00-10.30
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti
Ks. sisältö kuten kurssissa 730115a.

   HATHAJOOGA, JATKO D (OS)
syksy 730123a 
12.9.–28.11.2018, 22 t / 52,00 €
kevät 730123b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27   
ke 10.45-12.15
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti
Ks. sisältö kuten kurssissa 730115a.

   ÄIJÄJOOGA A (OS)
syksy 730133a
12.9.–28.11.2018, 22 t / 52,00 € 

kevät 730133b
16.1.–10.4.2019, 24 t / 56,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60
ke 11.00-12.30
Jooganopettaja SJL® Esko Tikanmäki
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Jat-
ketaan hathajoogaharjoituksia lisäämäl-
lä itsetuntemusta ja tietoisuutta. 

   HATHAJOOGA, JATKO E (OS)
syksy 730125a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 52,00 € 
kevät 730125b
17.1.–11.4.2019, 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 mieltä. 
Mukaan oma alusta ja lämmin asu. 
Taso: kevyt. 

   HATHAJOOGA, ALKEET B
syksy 730127a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 52,00 €
kevät 730127b 
17.1.–11.4.2019, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 19.15-20.45
FK, jooganopettaja SJL® Tiina Vahteristo
Tutustutaan joogaan fyysisiä venytyksiä 
tehden. Rentoudutaan ja hellitetään, 
puretaan tarpeettomia jännityksiä. Mu-
kaan oma alusta ja lämmin asu. 
Taso: kevyt. 

   ÄIJÄJOOGA B (OS)
syksy 730136a
14.9.–30.11.2018, 22 t / 52,00 € 
kevät 730136b
18.1.–12.4.2019, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 16.30-18.00   
Joogan ohjaaja Samuli Nikkanen
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 
Hathajoogaan perustuva harjoitus lisää 
elinvoimaa, iloa, notkeutta ja liikkuvuut-
ta jokaisen omilla ehdoilla. 
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 ` Muut joogat 

   UUSI! YOGAFUNC
syksy 730111a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 28,00 € 
kevät 730111b 
14.1.–8.4.2019, 12 t / 30,00 €
Danzarina-sali, Simolantie 3 
ma 16.30-17.15
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen
Hauska astangajoogaan pohjautu-
va konsepti joogafitnesstunti, joka 
tehdään musiikin tahdissa. Joogasta 
tutut liikesarjat yhdistettyinä huip-
putehokkaisiin lihaskuntoliikkeisiin 
haastavat kehon mahtavalla tavalla. 
Monipuolinen musiikki tuo voimaa ja 
syvyyttä liikkeisiin ja rauhoittaa kun on 
sen aika. Oma alusta. 

   BODY JOOGA A (OS)
syksy 730131a 
10.9.–26.11.2018, 18 t / 42,00 € 
kevät 730131b 
14.1.–8.4.2019, 20 t / 47,00 € 
Danzarina-sali, Simolantie 3 
ma 17.30-18.45
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen
Tehokas ja samalla rentouttava Body 
Jooga -tunti on dynaamista länsimais-
ta joogaa, jossa on vaikutteita hatha- 
ja astangajoogasta. Tunti koostuu 
virittäytymisestä ja lämmittelystä, 
asanaharjoituksesta sekä loppuren-
toutuksesta. Fyysisessä asanaharjoi-
tuksessa vahvistetaan lihaksia, kehi-
tetään kehonhallintaa, harjoitetaan 
tasapainoa ja venytellään. Oma alusta. 
Taso: keskiraskas/raskas. 

   TUOLIJOOGA
syksy 730132a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 26,00 € 
kevät 730132b 
15.1.–9.4.2019, 12 t / 29,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 13.00-13.45
Joogaohjaaja Eija Juvakka
Tuolijooga on lujan lempeää hatha-
joogan liikkeisiin perustuvaa joogaa, 
joka tehdään tuolilla istuen. Soveltuu 
kaikille ikään, kokoon tai kuntoon 
katsomatta. Hengityksen tarkkailu on 
osana joogaa ja yhdistettynä kehon 
liikkeisiin saadaan mieli rauhoittu-
maan ja jännitystiloja purkautumaan. 

   YOGA FLOW™
syksy 730135a
12.9.–28.11.2018, 15 t / 36,00 € 
kevät 730135b
16.1.–10.4.2019, 16 t / 39,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 19.15-20.15
Yoga Flow™-ohjaaja 
Anne-Marie Koponen
Yoga Flow™ on mielen ja kehon 
yhteistyötä korostava ja kehon voimaa 
ja hallintaa lisäävä harjoitus. Asanat 
haetaan hengitystä seuraten ja ne 
yhdistetään erilaisiksi liikejatkumoiksi. 
Yoga Flow -nimi tulee tavasta suorittaa 
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet 
virtaavat alkuasennosta toiseen. Tunti 
sopii kaikille. Oma alusta.

   YINJOOGA
syksy 730140a 
12.9.–28.11.2018, 15 t / 36,00 € 
kevät 730140b 
16.1.–10.4.2019, 16 t / 39,00 €
Studio Mandula, Kipparinkatu 7 C 5
ke 19.30-20.30
Joogan opettaja Essi Reponen
Kurssilla teemme lempeitä, pitkäkes-
toisia, kehon syviä sidekudoksia herät-
televiä asanoita. Harjoitus rauhoittaa 
hermostoa ja avaa sekä tasapainoittaa 
kehon meridiaaneja eli energiakana-
via. Apuna käytämme joogabolstereita 
ja -tiiliä. Yinjooga sopii loistavasti 
tasapainottamaan nykyajan hetkistä 
elämää. Oma  joogamatto ja huopa 
mukaan. Taso: aloittelijat ja aiemmin 
harrastaneet.

   BODY JOOGA B
syksy 730139a 
13.9.–29.11.2018, 18 t / 42,00 € 
kevät 730139b 
17.1.–11.4.2019, 20 t / 47,00 €
Kesämäen päiväkoti, Opintie 7  
to 17.45-19.00
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730131a.

   HYVÄN OLON JOOGAA (OS)
syksy 730129a 
14.9.–30.11.2018, 22 t / 52,00 € 
kevät 730129b 
18.1.–12.4.2019, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 10.00-11.30

Joogaohjaaja Eija Juvakka
Lujan lempeää hathajoogaa lempeästi 
edeten. Sopii kaikille itsensä hoidosta 
kiinnostuneille. Opetellaan yhdessä 
liikkeen ja hengityksen yhdistämistä. 
Mukaan alusta ja mukavat vaatteet. 

   YINJOOGA
syksy 730143a 
14.9.–30.11.2018, 15 t / 36,00 € 
kevät 730143b
18.1.–12.4.2019, 16 t / 39,00 €
Studio Mandula, Kipparinkatu 7 C 5
pe 15.30-16.30
Joogan opettaja Essi Reponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730140a.

   LASTEN JOOGA A
syksy 730109a 
14.9.–30.11.2018, 10 t / 24,00 € 
kevät 730109b 
18.1.–12.4.2019, 12 t / 29,00 €
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B 5. krs
pe 18.05-18.50
Astangajoogan ohjaaja Kirsi Haimi
Joogaa tarinan tahtiin eläimiä mat-
kien. 4–9-vuotiaat, ilman vanhempia.
Ei tuntia 12.10. 

   UUSI! SEASONAL 
JOOGA FLOW  
kevät 730145b 
20.1.–14.4.2019, 16 t / 39,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 13.00-14.00
Seasonal Joogan/Joogan 
opettaja Suvi Sinkkonen
Asanaharjoituksissa keskitytään 
kyseisen vuodenajan sisäelinten ja 
meridiaanien hoitoon ja tasapaino-
tukseen sekä hengitykseen. Lopuksi 
rentoudutaan. Vuodenajasta riippuen 
harjoitus on joko dynaaminen ja tasa-
painottava tai rauhoittava ja tasapai-
nottava. Mukaan oma joogamatto ja 
rento vaatetus. Loppurentoutukseen 
varaa lämmintä yllesi. Taso: kevyt/
keskiraskas.

   LASTEN JOOGA B
syksy 730128a 
16.9.–2.12.2018, 10 t / 24,00 € 
kevät 730128b
20.1.–14.4.2019, 11 t / 26,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 10.15-11.00
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Joogan opettaja Marjo Niiranen
Pojat ja tytöt tutustuvat joogaan 
leikkisyyden kautta liikkumisen sekä 
pysähtymisen muodoissa (keskitty-
mistä/rauhoittumista, itseilmaisua ja 
kehon hallintaa) ilman suorituspainet-
ta. Ei tarvetta aiempaan kokemukseen, 
tukee mm. kouluelämää/liikunnalli-
sempia harrastuksia. Joustava vaate-
tus, alusta ja vesipullo. Ikäsuositus 5–9 
vuotta, ilman vanhempaa. Ei tuntia 
30.9. eikä 31.3. 

   UUSI! JOOGAA 
YLÄKOULUIKÄISILLE  
syksy 730126a 
16.9.–2.12.2018, 13 t / 31,00 e 
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 11.15-12.15  
Joogan opettaja Marjo Niiranen 
Ks. kurssin sisältö kuten kurssis-
sa 720128a/b. Ikäsuositus noin 
13–15-vuotiaat. Ei tuntia 30.9. 

   UUSI! PARIJOOGA   
kevät 730134b 
20.1.–17.2.2019, 10 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 11.15-12.45
Joogan opettaja Marjo Niiranen
Parijoogassa harjoitellaan joogaa parin 
kanssa sisältäen yksilö- ja pariosuuden 
sekä rentoutumisosion. Yhdessä tehtä-
vät harjoitteet kehittävät mm. tasapai-
noa. Voit tulla yhdessä parisi kanssa tai 
ilman. Ei tarvetta aiempaan kokemuk-
seen, harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. 
Mukaan alusta, vesipullo ja viltti. Kurs-
simaksu on henkilökohtainen.

   LEMPEÄ JOOGA
syksy 730142a 
16.9.–2.12.2018, 13 t / 31,00 €
kevät 730142b
20.1.–14.4.2019, 15 t / 36,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27  
su 17.00-18.00
Joogan opettaja Marjo Niiranen
Lempeässä joogassa tehdään yksin-
kertaisia kehoa ja mieltä rauhoittavia 
joogaharjoitteita oman kehon ehdoilla 
päättyen rentoutusosioon. Ei tarvetta 
aiempaan kokemukseen, harjoitus 
tapahtuu oman kehon ehdoilla 
soveltuen miehille ja naisille. Mukaan 
alusta, vesipullo ja viltti. Ei tuntia 30.9. 
eikä 31.3. 

   UUSI! YIN & YANG JOOGA
syksy 730130a 
16.9.–2.12.2018, 20 t / 47,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 18.15-19.45  
Joogan opettaja Marjo Niiranen
Tunnilla tehdään liikkuvampi ja rauhal-
lisempi (pitkäkestoisemmat asennot, 
salista löytyy apuvälineistä tiilet/vyöt, 
joita hyödynnetään) sekä rentoutus-
osio. Ei tarvetta aiempaan kokemuk-
seen, harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. 
Mukaan alusta, vesipullo ja viltti. 
Ei tuntia 30.9. 

   KUNDALIINIJOOGA
kevät 730141b 
20.1.–14.4.2019, 22 t / 52,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 18.15-19.45
Joogan opettaja Marjo Niiranen
Tunnilla vahvistetaan kehoa ja 
henkistä hyvinvointia hyödyntäen 
fyysisiä liikesarjoja, kaunista musiikkia, 
meditaatioita sekä syvärentoutumista. 
Jokainen tunti on erilainen/eri teemal-
linen. Ei tarvetta aiempaan kokemuk-
seen, harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. 
Mukaan alusta, vesipullo ja viltti. 
Ei tuntia 31.3. 

 ` Joogan   
lyhytkurssit

   JOULUKUUN BODY JOOGA
syksy 730138a   
10.12.2018, 75 min / 7,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 17.30-18.45
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen
Tehokas ja samalla rentouttava Body 
Jooga -tunti on dynaamista länsimais-
ta joogaa, jossa on vaikutteita hatha- 
ja astangajoogasta. Tunti koostuu 
virittäytymisestä ja lämmittelystä, 
asanaharjoituksesta sekä loppuren-
toutuksesta. Fyysisessä asanaharjoi-
tuksessa vahvistetaan lihaksia, kehi-
tetään kehonhallintaa, harjoitetaan 
tasapainoa ja venytellään. Oma alusta. 
Taso: keskiraskas/raskas. 

   TAMMIKUUN 
INTENSIIVIJOOGA 
kevät 730152b 
7.1.–11.1.2019, 10 t / 29,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma-pe 17.30-19.00 
Tuntiopettaja Eija Juvakka
Aloita vuosi rentouttamalla kehoa ja 
mieltä lempeillä joogaharjoituksilla. 
Harjoitellaan liikkeen ja hengityksen 
yhteyttä, joka rauhoittaa mielen. Kurs-
si soveltuu aikaisemmin harrastaneille 
ja uusille joogasta kiinnostuneille. 
Mukaan oma alusta ja mukava lämmin 
asu. 

   HYVÄN OLON 
JOOGASUNNUNTAI 
kevät 730157b 
3.3.2019, 7 t / 25,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 10.00-16.00
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti ja 
mindfulness-ohjaaja Merja Tompuri
Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen 
läsnäolo auttaa ihmistä tutustumaan 
itseensä ja omiin tarpeisiin sekä paran-
taa stressin sietokykyä. Mukaan oma 
alusta, lämmin asu ja lounaseväät. 

 ` KUNTOLIIKUNTA

MAANANTAI

   PILOXING® A
syksy 730262a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730262b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
ma 9.15-10.00 
Piloxing-ohjaaja Sinikka Miettinen
Tehokas pilateksen, nyrkkeilyn ja 
tanssin yhdistelmä- ja intervallitunti, 
jossa nyrkkeilyosuudet nostattavat 
sykettä ja lisäävät nopeutta sekä pila-
tesosuudet vahvistavat ryhtilihaksia 
tehokkaasti. Tunti kehittää erityisesti 
tasapainoa ja kehonhallintaa. Liikum-
me pääsääntöisesti paljain jaloin. Oma 
alusta. Taso: raskas. 
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   LAPSI-VANHEMPI, keskusta
syksy 730272a
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730272b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60 
ma 9.30-10.15
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Yhdessä vanhemman kanssa liiku-
taan, leikitään ja lauletaan. Tunti on 
tarkoitettu 1–3-vuotiaille ja heidän 
vanhemmilleen. Mukaan mahtuu 17 
paria. Varaa yksi kurssipaikka/perhe ja 
maksa vanhemman nimellä.

   UUSI! LIIKUNTA 3–4-
VUOTIAILLE
syksy 730273a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730273b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60
ma 10.30-11.15
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Lapsen ikä ja kehitys huomioiden 
monipuolista liikuntaa. Tavoitteena 
liikunnan ilo, onnistumiset ja yhdessä 
ryhmänä toimiminen. Liikuntaleikkejä, 
musiikkiliikuntaa, temppuratoja ja pe-
lejä. Lapset liikkuvat ryhmässä ilman 
vanhempia. Kurssille ilmoittaudutaan 
lapsen nimellä. 

   TERVEYSLIIKUNTA, KEPPI-
JUMPPA NAISILLE JA MIEHILLE
syksy 730202a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730202b
14.1.–8.4.2019, 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, selkä-, vatsa- ja ala-
raajojen voimaa, kehonhallintaa sekä 
nivelliikkuvuutta. Iloinen tapa liikkua 
yhdessä. Käytämme välineitä kuten 
kuminauhoja, käsipainoja, tasapaino-
tyynyjä. Oma alusta. Taso: keskiraskas. 

   VENYTTÄEN JA VAHVISTAEN 
NAISILLE JA MIEHILLE
syksy 730203a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730203b
14.1.–8.4.2019, 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, ryhtiä, 
aineenvaihduntaa ja liikkuvuutta. 
Käytämme välineinä kuminauhoja, 
foam-rullia, tasapainotyynyjä, palloja. 
Täysipitkä pehmeä alusta mukaan. 
Taso: kevyt, osin haastava. 

   KUNTOLIIKUNTA
syksy 730204a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730204b 
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27   
ma 16.15-17.00
Fysioterapeutti (AMK) 
Minna Tarjavuori
Monipuolinen lihaskuntojumppa tee-
moja vaihdellen. Jumpassa alkuverryt-
tely sykkeenkohotuksineen, lihaskun-
toharjoitukset omalla kehonpainolla 
tai välineillä (keppi/ käsipainot/ 
kuminauha), lopuksi venyttelyt. Oma 
jumppamatto ja edellä olevat välineet 
mukaan. Aloitus ilman välineitä. 
Taso: keskiraskas.

   SELKÄ-VATSA-
HARTIAJUMPPA, Uus-Lavola
syksy 730205a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730205b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Lavolan koulu, liikuntasali
ma 17.00-17.45
PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi Suninen
Kurssi on monipuolista itsehoitoa 
hartia- ja selkävaivojen ehkäisemiseksi 
ja hyvän olon lisäämiseksi. Toiminnalli-
set harjoitteet parantavat aineenvaih-
duntaa, kehonhallintaa, tasapainoa ja 
pilatestyyppisillä lattialiikkeillä paran-
netaan keskivartalon lihasten voimaa 
sekä liikkuvuutta. Sovitaan välineet 

kurssin alussa. Oma alusta. 
Taso: keskiraskas, osin haastava. 

   UUSI! LAPSI-VANHEMPI,
Sammonlahti
syksy 730247a
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730247b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Sammonlahden liikuntahalli, 
Ruskonlahdenkatu 7
ma 17.00-17.45
Liikunnanohjaaja (AMK) Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730272a.

   JUMPPAPUMPPI, Nyrhilä
syksy 730225a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730225b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Jängyn Erän maja, Nyrhiläntie 57
ma 17.30-18.15
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen
Jumppa on nivelystävällistä, pehmeää ja 
kehon luonnollisia liikeratoja ja lihasten 
vahvistustarpeita huomioivaa. Tunnin 
lopussa pieni venyttelyosuus. Itsellesi 
sopivat käsipainot mukaan.

   VENYTTÄEN JA VAHVISTAEN, 
Uus-Lavola
syksy 730206a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730206b
14.1.–8.4.2019, 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 tasapainoliikkei-
tä. Harjoittelulla parannetaan tasapainoa, 
kehonhallintaa, aineenvaihduntaa ryhtiä ja 
liikkuvuutta. Pitää kehon ja mielen virkeä-
nä. Sovitaan välineistä yhdessä. Täysipitkä 
pehmeä alusta mukaan. Taso: kevyt, osin 
haastavakin. 

   KUNTOLIIKUNTA, 
keskusta, SRK-keskus
syksy 730207a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730207b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Lappeenrannan SRK-keskus, sali, 
Koulukatu 10
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ma 18.00-18.45
Fysioterapeutti (AMK) Minna Tarjavuori
Ks. sisältö kuten kurssissa 730204a.

   VATSA-PAKARA, 
Sammonlahti
syksy 730209a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730209b 
14.1.–8.4.2019, 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 yksinkertaisilla liikkeillä. 
Alkuun pieni alkulämmittely, jonka 
jälkeen tehdään lihaskuntoliikkeitä 
oman kehon painolla. Lopuksi nopeat 
venyttelyt. 

   KUNTOLIIKUNTA, Haapajärvi
syksy 730212a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730212b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Haapajärven ent. koulu, liikuntasali, 
Vainikkalantie 765 
ma 18.00-18.45
Fysioterapeutti, PhysioPilates -ohjaaja 
Tuula Penttilä
Kuntoliikuntaa eri teemoilla. Tavoittee-
na peruskunnon kohotus, lihasvoiman, 
elastisuuden ja kehonhallinnan paran-
taminen. Tunneilla erilaisia välineitä 
apuna. Oma jumppamatto. 

   JUMPPAPUMPPI A, Vilkjärvi
syksy 730228a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730228b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 € 
Vilkjärven Kylätalo, Salmelantie 10
ma 18.45-19.30
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen
Jumppa sisältää kehon lämmittelyt, 
liikkuvuus-, tasapaino- ja voimahar-
joitteet käsipainoilla. Tunnin lopussa 
lyhyt venyttelyhetki. Itsellesi sopivat 
käsipainot mukaan. 

   VENYTTELY, Sammonlahti
syksy 730210a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730210b

14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 e
Sammonlahden liikuntahalli, 
Ruskonlahdenkatu 7
ma 18.50-19.35
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Aluksi lämmitellään lihakset ja lisätään 
liikkuvuutta kehossa. Sitten venytel-
lään lihakset hyvin ja lopuksi pieni 
rentoutus. Mukaan lämmintä vaatetta. 
Oma alusta. 

   KUNTOLIIKUNTA, Kasukkala
syksy 730208a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730208b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Kasukkalan koulu, sali, 
Vainikkalantie 171
ma 19.00-19.45
Fysioterapeutti, PhysioPilates -ohjaaja 
Tuula Penttilä
Ks. sisältö kuten kurssissa 730212a.

   DANCE RUMBITA ® Fuerte/
REISI-VATSA-PAKARA 
syksy 730294a
10.9.–26.11.2018, 18 t / 37,00 €
kevät 730294b
14.1.–8.4.2019, 20 t / 41,00
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 19.20-20.35 
Dance Rumbita®-ohjaaja 
Anne-Marie Koponen 
Dance RUMBITA® Fuerte on tanssil-
linen lihaskuntotreeni, jonka avulla 
lihaskunto paranee, notkeus lisääntyy, 
vyötärö kaventuu ja ryhti avautuu 
mukaansa tempaavan lattarimusiikin 
parissa. Reisi-vatsa-pakara on lihas-
kuntopainotteinen täsmätunti, jossa 
alkulämmittelyn jälkeen on lihas-
kunto-osuus. Lopuksi molemmissa 
teemoissa venyttelyt. Oma alusta. 
Taso: keskiraskas.

   JUMPPAPUMPPI B, Vilkjärvi
syksy 730229a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730229b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 € 
Vilkjärven Kylätalo, Salmelantie 10
ma 19.35-20.20
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730228a.

TIISTAI

   SYNNYTTÄNEIDEN 
ÄITIEN PILATES
syksy 730211a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 42, 00 €
kevät 730211b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 46,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27  
ti 9.00-9.45
Fysioterapeutti, pilatesopettaja 
Tiina Kontio
Harjoitetaan keskivartalon syviä lihak-
sia sekä lantionpojanlihaksia, mikä 
auttaa kehoa palautumaan synnytyk-
sestä. Kurssille voi osallistua vaikka 
synnytyksestä olisi jo aikaa. Tunnille 
voit ottaa vauvan (2–9 kk) mukaan. 
Oma alusta. Taso: aloittelijat ja aiem-
min harrastaneet. 

   KUNTOA JA TERVEYTTÄ A, 
NAISILLE
syksy 730215a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730215b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 10.00-10.45
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen
Lihaskuntojumppa, joka sisältää 
alkuverryttelyn, lihaskuntoharjoitukset 
kehon omaa painoa ja välineitä käyt-
täen, sykkeen kohotuksen, venyttelyt 
ja hauskaa yhdessäoloa. Oma alusta. 

   UUSI! PILATESHEALTH (OS)
syksy 730248a 
11.9.–27.11.2018, 15 t / 56,00 €
kevät 730248b
15.1.–9.4.2019, 16 t / 61,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27  
ti klo 14.00-15.00
FysioFit- ja PilatesHealth-ohjaaja, 
kh Mervi Suninen
Pilates-harjoittelua, jossa yhdistetään 
kehonhallintamenetelmä terveys-
liikunnan nykytietämykseen sekä 
uusimpaan tutkimustietoon tuki- ja 
liikuntaelin harjoittelusta. Tunnin 
tavoitteena on edistää kehonhallinnan 
kautta hyvinvointia. Perusperiaat-
teet: keskittyminen, kehon keskustan 
käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen 
virtaus ja hallittu hengittäminen. Tun-
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nit kehittävät voimaa ja liikkuvuutta.  
Oma alusta.

   SELKÄ-VATSA-
HARTIAJUMPPA
syksy 730216a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730216a 
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 15.15-16.00
PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi Suninen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730205a. Te-
hostetaan liikkeitä eri välineillä. Oma 
alusta. Taso: kevyt, osin haastava.

   BODYJUMPPA
syksy 730217a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730217b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 16.15-17.00
PhysioFit -ohjaaja, kh Mervi Suninen
Lihaskestävyystunti keskittyen rei-
si-vatsa-pakara alueelle. Toiminnalliset 
harjoitteet parantavat lihasten toimi-
vuutta ja aineenvaihduntaa, kehon-
hallintaa, kiinteytystä. Lyhyt alkuver-
ryttely ja lopussa venyttelyt. Voidaan 
käyttää välineitä: palloja, kuminauhoja 
tms. Haastava, mutta rauhallinen tem-
po, niin pääset varmasti mukaan. Oma 
jumppamatto. 

   PHYSIOPILATES alkeis- 
ja keskitaso (OS)
syksy 730227a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 42,00 €
kevät 730227b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 46,00 € 
Steinerkoulu, Marssitie 21, Sali
ti 17.00-17.45
Fysioterapeutti, PhysioPilates 
-ohjaaja Tuula Penttilä
Tunneilla vahvistetaan syviä lihaksia ja 
opitaan virtaavia liikkeitä hengityksen 
ja manuaalisen ohjauksen tukemana. 
Keskikehon vahvuus ja keskittyminen 
tunnin tavoitteena. Mukana pienväli-
neet. Oma alusta. 

   LAPSI-VANHEMPI, Lauritsala
syksy 730222a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730222b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 € 

Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ti 17.00-17.45
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730272a.

   VATSA-PAKARA, Lauritsala
syksy 730223a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730223b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 € 
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ti 18.00-18.45
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730209a.

   SELÄN HYVINVOINTI, 
Lauritsala
syksy 730224a
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730224b
15.1.–9.4.2019, 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. Oma alusta. 

   TERVEYSLIIKUNTA, Voisalmi
syksy 730220a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730220b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19
ti 17.15-18.00
Fysioterapeutti (AMK) 
Minna Tarjavuori
Monipuolista lihaskuntojumppa tee-
moja vaihdellen. Jumpassa alkuverryt-
tely sykkeenkohotuksineen, lihaskun-
toharjoitukset omalla kehonpainolla 
tai välineillä (keppi/ käsipainot/ 
kuminauha), lopuksi venyttely. Sopii 
iäkkäämmille. Oma jumppamatto ja 
edellä olevat välineet mukaan. Aloitus 
ilman välineitä. Taso: kevyt.

   KUNTOLIIKUNTA, Voisalmi
syksy 730221a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730221b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19
ti 18.10-18.55

Fysioterapeutti (AMK) Minna Tarjavuori
Ks. sisältö kuten kurssissa 730204a.

   KUNTOLIIKUNTA, Pontus
syksy 730226a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730226b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
Pontuksen koulu, Muukontie 12
ti 18.45-19.30
Tuntiopettaja Suvi Romppanen
Kuntoliikuntaa vaihtuvilla teemoilla. 
Oma matto. 

KESKIVIIKKO

   KUNTOPIIRI
syksy 730219a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730219a
16.1.–10.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 15.00-15.45
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen
Kuntopiiri eri muodoissa. Tunnilla 
tehdään monipuolisia lihaskuntoliik-
keitä erilaisilla välineillä ja oman kehon 
painolla sekä sykkeenkohotuksia. Tun-
nin teho on helposti jokaisen liikkujan 
säädeltävissä ja on taatusti rankka myös 
himoliikkujalle. 

   PHYSIOPILATES, jatkotaso
syksy 730231a 
12.9.–28.11.2018, 15 t / 56,00 €
kevät 730231b
16.1.–10.4.2019, 16 t / 61,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 16.00-17.00
Fysioterapeutti, PhysioPilates-ohjaaja 
Tuula Penttilä
Tunneilla käytämme monipuolisesti 
mm. palloja, rengasta ja rullaa. Tee-
moina syvien lihasten vahvistaminen, 
hengitys, tarkat liikkeet ja elastisuuden 
lisääminen. Manuaalisella ohjauksella 
tehostetaan oppimista ja liikettä. 
Oma alusta. 

   CAPOEIRA (keke)
syksy 730234a 
12.9.–28.11.2018, 15 t / 28,00 € 
Capoeira-academia, Teollisuuskatu 11  
ke 17.00-18.00
Mestre Gharronne Silva
Kurssilla harjoitellaan capoeiran pe-
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rusliikkeitä jokaisen oman kunto- ja 
taitotason mukaan. Kurssi soveltuu 
kaikenikäisille ja -kuntoisille. Opet-
tajana toimii sympaattinen, suomea 
puhuva brasilialainen mestre Gharron-
ne. Varustuksena liikuntaan soveltuvat 
vaatteet, paljaat jalat ja vesipullo. 

   SELKÄ-VATSA-HARTIA
–JUMPPA, Lönnrotin koulu
syksy 730233a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730233b
16.1.–10.4.2019, 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. Tunneil-
la harjoitettavat liikkeet ovat osin 
pilates-tyyppisiä haastaviakin lattia-, 
kehonhallinta- ja liikkuvuusliikkeitä. 
Harjoittelulla parannetaan tasapainoa, 
kehonhallintaa, voimaa, ryhtiä, aineen-
vaihduntaa ja liikkuvuutta. Sovitaan 
välineistä yhdessä. Oma alusta. 
Taso: kevyt, osin haastava. 

   VENYTTÄEN JA VAHVISTAEN, 
Lönnrotin koulu
syksy 730235a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730235b
16.1.–10.4.2019, 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, voimaa, 
ryhtiä, aineenvaihduntaa ja liikkuvuut-
ta. Sovitaan välineet yhdessä. Oma 
alusta. Taso: kevyt, osin haastava.

   PILOXING® B
syksy 730232a 
12.9.–28.11.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730232b
16.1.–10.4.2019, 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 
13.9.–29.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730236b
17.1.–11.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 9.30-10.15
Liikunnanohjaaja Markku Timonen
Kurssi sisältää erilaista lihaskuntoharjoitte-
lua kahvakuulalla, käsipainoilla, jumppake-
peillä ym. Jokaiseen harjoitukseen sisältyy 
loppuvenyttelyt. Oma alusta ja juomapullo. 
Taso: keskiraskas. 

   KUNTOA JA TERVEYTTÄ B, 
NAISILLE
syksy 730237a 
13.9.–29.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730237b
17.1.–11.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 10.30-11.15
Liikunnan vastuuopettaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730215a

   SENIORIJUMPPA
syksy 730238a 
13.9.–29.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730238b
17.1.–11.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 12.30-13.15
Liikunnan vastuuopettaja Sinikka Miettinen
Kevyt seniori-ikäisille suunnattu tunti, joka 
ylläpitää ja kohottaa lihaskuntoa, tasapai-
noa, ja ryhtiä sekä virkistää mieltä. Tunneilla 
tehdään harjoituksia välineillä tai ilman, 
istuen, pysty- ja lattiatasossa.  Sisältää 
venyttelyt.

   PHYSIOPILATES, 
alkeistaso (OS)
syksy 730218a 
13.9.–29.11.2018, 11 t / 42,00 €
kevät 730218b
17.1.–11.4.2019, 12 t / 46,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 13.30-14.15   
Fysioterapeutti, pilatesohjaaja Tiina Kontio
Tunneilla vahvistetaan syviä lihaksia ja 

opitaan virtaavia liikkeitä hengityksen 
ja manuaalisen ohjauksen tukemana. 
Tavoitteena on keskikehon vahvuus 
ja keskittyminen. Mukana käytetään 
pienvälineitä. Oma alusta.

   PILATESHEALTH (OS)
syksy 730240a 
13.9.–29.11.2018, 15 t / 56,00 €
kevät 730240b
17.1.–11.4.2019, 16 t / 61,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27   
to 15.00-16.00
FysioFit- ja PilatesHealth-ohjaaja, 
kh Mervi Suninen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730248a.

   PILOXING®
syksy 730241a 
13.9.–29.11.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730241b
17.1.–11.4.2019, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 16.15-17.15  
Piloxing-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730262a.

   JUMPPAPUMPPI, keskusta, 
SRK-keskus
syksy 730242a 
13.9.–29.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730242b
17.1.–11.4.2019, 12 t / 24,00 €
Lappeenrannan SRK-keskus, sali, 
Koulukatu 10
to 18.00-18.45
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen
Jumppa on nivelystävällistä, pehme-
ää ja kehon luonnollisia liikeratoja ja 
lihasten vahvistustarpeita huomioivaa. 
Lihaskunto-osuudessa käytetään käsi-
painoja ja välillä kuminauhoja. Tunnin 
lopussa pieni venyttelyosuus. 

   KUNTOLIIKUNTA, Myllymäki
syksy 730243a
13.9.–29.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730243b
17.1.–11.4.2019, 12 t / 24,00 €
Myllymäen koulu, sali, 
Hiessillankatu 10
to 18.00-18.45
Tuntiopettaja Merja Laurikainen
Monipuolista kunto- ja terveysliikun-
taa, jossa tavoitteena kohentaa liikku-
vuutta, lihasvoimaa ja kehonhallintaa 
sekä kokea liikunnan iloa. Liikkuvuus-
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harjoitteita. Mukaan jumppamatto ja 
juomapullo. 

   TEHOJUMPPA, Skinnarila
syksy 730244a 
13.9.–29.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730244b
17.1.–11.4.2019, 12 t / 24,00 €
Skinnarilan koulu, sali, Ostosraitti 3  
to 18.30-19.15
Ryhmäliikunta- ja kuntosaliohjaaja 
Jaana Uusipuro
Tehokas perusjumppa, jossa nostetaan 
sykettä, vahvistetaan monipuolisesti 
koko kehon lihaksia ja kehitetään 
liikkuvuutta. Mukaan käsipainot ja 
jumppa-alusta.

   UUSI! HIIT+VENYTTELY, 
Skinnarila
syksy 730245a 
13.9.–29.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730245b
17.1.–11.4.2019, 12 t / 24,00 €
Skinnarilan koulu, sali, Ostosraitti 3
to 19.20-20.05
Ryhmäliikunta- ja kuntosaliohjaaja 
Jaana Uusipuro
Tehokas ja vauhdikas kuntoa kohot-
tava patteritreeni, jossa työosuus ja 
lepo vaihtuvat nopeaan tahtiin ja 
syke pysyy yllä. Lopuksi liikkuvuus- ja 
venyttelyharjoitusten avulla palautu-
minen. Oma jumppa-alusta. 

   SÄHLYÄ MIEHELLE JA 
NAISELLE, Ruoholampi (OS)
syksy 730246a
13.9.–29.11.2018, 22 t / 42,00 €
kevät 730246b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 46,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitynkatu 2
to 19.30-21.00 
Valmentaja, liikunnanohjaaja 
Markku Timonen
Kurssilla sähly on yhteinen kuntoi-
luharrastus eri taitotason miehille ja 
naisille. Sählyssä hiki nousee pintaan 
ja kunto kohoaa. Alkulämmittelyn 
jälkeen alkaa itse pelaaminen, jonka 
lomassa opitaan sääntöjä. Oma sähly-
maila. Taso: keskiraskas. 

   KORIPALLOA MIEHILLE JA 
NAISILLE, Voisalmi (OS)
syksy 730249a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 42,00 € 

kevät 730249b
17.1.–11.4.2019, 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. Oma-
toiminen alkulämmittely heittoharjoi-
tuksin ja sitten pelaamaan. Sisäpeliva-
rustus. 

PERJANTAI

   UUSI! FASCIAMETHOD
syksy 730264a 
14.9.–30.11.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730264b
18.1.–12.4.2019, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27   
pe 15.00-16.00
Fysioterapeutti (AMK) Minna Tarjavuori
Kokonaisvaltaista kehonhuoltoa 
dynaamisilla liikkuvuus- ja liikehallin-
taharjoittelua nivelten täysiä liikeratoja 
ja lihastoimintaketjuja mukaillen. Sopii 
kaikille lihaskireyksistä ja niveljäykkyyk-
sistä kärsiville. Oma matto. 
Taso: kevyt.

   LIIKUNTA 3–4-VUOTIAILLE, 
Ruoholampi 
syksy 730214a 
14.9.–30.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730214b
18.1.–12.4.2019, 12 t/ 24,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitynkatu 2
pe 17.45-18.30
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730273a.

   VATSA-PAKARA, 
Ruoholampi
syksy 730255a 
14.9.–30.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730255b
18.1.–12.4.2019, 12 t / 24,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitynkatu 2
pe 18.35-19.20
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730209a. 

LAUANTAI

   LAPSI-VANHEMPI 
syksy 730271a 
15.9.–1.12.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730271b
19.1.–13.4.2019, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 9.30-10.15
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730272a. 
Mukaan mahtuu 15 paria. Varaa yksi 
kurssipaikka/perhe ja maksa vanhem-
man nimellä. 

   HIIT/KUNTOPIIRI
syksy 730253a 
15.9.–1.12.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730253b
19.1.–13.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 10.30.-11.15
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Lyhyen lämmittelyn jälkeen tehdään 
nopeaan tahtiin lihaskuntoliikkeitä 
eri lihasryhmille. 30-60 sekuntia työtä 
ja 20-60 sekuntia lepoa. Sopii kaiken-
kuntoisille, tehdään oman kunnon 
mukaan. Oma alusta. 

   VATSA-PAKARA
syksy 730284a 
15.9.–1.12.2018, 11 t / 23,00 €  
kevät 730284b 
19.1.–13.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 11.30-12.15
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730209a.

SUNNUNTAI

   NAISTEN PELIRYHMÄ, 
Kourula (OS)
syksy 730256a
16.9.–2.12.2018, 22 t / 42,00 €
kevät 730256b
20.1.–14.4.2019, 24 t / 46,00 €
Kourulan liikuntahalli, Katajakatu 12
su 17.30-19.00
Tuntiopettaja Kati Mustonen 
Kurssilla pelataan korista ja sählyä. 
Pelataan taitotasosta riippumatta eikä 
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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®
syksy 730313a
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730313b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 10.15-11.00
ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Tunnit on suunnattu paitsi aktiivisille 
ikäihmisille myös iästä riippumatta 
aloitteleville zumbaajille tai rauhalli-
sempaa tahtia toivoville ja suunniteltu 
nivelystävälliseksi, joten hypyt ja kier-
rot on jätetty pois. Liikumme lattari-
rytmien ja maailman musiikin tahdissa 
hauskasti ja innostavasti. 

   UUSI! DANCE IN THE CIRCUIT
syksy 730314a 
10.9.–26.11.2018, 15 t / 28,00 € 
kevät 730314b 
14.1.–8.4.2019, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 11.10-12.10
ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Treenataan hymy huulilla hyvän 
musiikin tahdittamana. Hauska, 
tehokas ja mukaansatempaavaa kun-

topiirityyppistä harjoittelua. Tunnilla 
hyödynnetään erilaisia välineitä sekä 
kehon omaa painoa. Lopuksi kevyet 
venytykset. 

   UUSI! ALLAS-LAVIS®
syksy 730380a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 77,00 €
kevät 730380b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 84,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, allas, 
Kauppakatu 58-60
ma 15.45-16.30
Allas-Lavis®-ohjaaja 
Anne-Marie Koponen
Vesiliikuntatunti, jossa yhdistyvät vesi-
liikunnan hyödyt tanssiliikunnan iloon. 
Lavatanssimusiikin soidessa nostetaan 
sykettä ja vahvistetaan lihaksia veden 
vastusta apuna käyttäen. Vesi kannat-
taa kehoa painosta riippumatta ja an-
taa tehokkaan vastuksen, kuitenkaan 
niveliä rasittamatta. 

   SALSA/LATINOMIX/
LATINFEVER (keke)
syksy 730318a 
10.9.–26.11.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730318b
14.1.–8.4.2019, 16 t / 30,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27  
ma 17.05-18.05
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Kurssilla tanssitaan kuubalaistaa sal-
saa, romanttista bachataa sekä vauh-
dikasta merengueta. Lisäksi tanssitaan 
sambaa, argentiinalaista tangoa sekä 
kuubalaista cha cha chata ja rumbaa. 

Kurssilla opetellaan mm. tanssien 
rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja erilaisia 
askelkuvioita musiikin tahdissa. As-
kelkuvioista rakennetaan koreografia 
kurssin aikana. Vaihtuva teema. 

   ZUMBA®
syksy 730319a 
10.9.–26.11.2018, 15 t / 28,00 e
kevät 730319b
14.1.–8.4.2019, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27  
ma 18.10-19.10
ZIN Zumba®-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. Taso: keskiraskas. 

TIISTAI

   LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA® 
A (keke) 
syksy 730325a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730325b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 11.00-11.45
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssias-
keleiden ja jumpan välimuotoon. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 

Kuva: Pasi Litmanen



TA
N

SS
I  

 JA
  L

IIK
U

N
TA

LAPPEENRANTAMuistathan ilmoittautua myös kevään kursseille! 57

cha cha cha ja salsa. Tunnilla jopa opit eri 
lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun 
ohella. Paria ei tarvita. 

   LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA® B 
(keke)
syksy 730323a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730323b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60
ti 12.00-12.45
Lavis®-ohjaaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

   UUSI! VIRE-LAVIS® (keke)
syksy 730333a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730333b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 12.00-12.45
Vire-Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Hauska ja helppo tapa liikkua lavatanssi-
musiikin tahtiin. Tunti pohjautuu Lavis-la-
vatanssijumppaan ja on siitä sovellettu 
versio. Vire-Lavis toteutetaan pääosin 
istuen ja/tai tuolia apuna käyttäen. 
Tanssilajeina on humppa, valssi, jenkka, 
tango, polkka, salsa ja rock. 

   ZUMBA GOLD®
syksy 730324a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730324b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60
ti 12.50-13.35
ZIN Zumba®-ohjaaja 
Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730313a. 

   LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®, 
Voisalmi (keke)
syksy 730363a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 e
kevät 730363b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19 
ti 16.15-17.00
Lavis®-ohjaaja Salla Virtanen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

   ZUMBA® SKINNARILA
syksy 730339a 
11.9.–27.11.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730339b
15.1.–9.4.2019, 16 t / 30,00 €
Skinnarilan koulu,sali, Ostosraitti 3
ti 18.00-19.00
ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Hyvänmielen fitness-tanssitunti, jossa 
omalla tanssitaustalla ei ole väliä. 
Tärkeintä on pitää hauskaa ja hikoilla 
hyvän musiikin tahdissa hymy huulilla. 
Join the Party! 

   UUSI! SALSA, 
Kesämäki (keke)
syksy 730326a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730326b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 € 
Kesämäen koulu, liikuntasali, 
Lavolankatu 16
ti 18.15-19.00
Tuntiopettaja Pinja Simola
Ympäri maailmaa mainetta niittänyt 
salsa on kahdeksanjakoisen musiikin 
tahtiin tanssittu latinotanssi, josta ei 
menoa ja iloa puutu. Tunnilla opetel-
laan mukaansa tempaavan musiikin 
tahdissa kehonkäyttöä sekä askelku-
vioita, joista rakennetaan koreografia. 

   UUSI! BARRE MOVE, 
Armila & Kourulanmäki
syksy 730373a 
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730373b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 € 
Armilan ja Kourulanmäen VPK:n talo, 
Myllykallionkatu 16
ti 19.00-19.45
Fysioterapeutti Anna Metsämuuronen
Balettiin, joogaan ja toiminnalliseen 
harjoitteluun pohjautuva tunti, jossa 
et tarvitse aikaisempaa osaamista. 
Oma puukeppi ja jumppamatto.
 
KESKIVIIKKO

   ZUMBA GOLD®
syksy 730328a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730328b
16.1.–10.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 12.30-13.15

ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730313a.

   LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA® C 
(keke)
syksy 730329a
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730329b
16.1.–10.4.2019, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 13.30-14.15
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

   DANCEHALL (keke)
syksy 730327a
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730327b
16.1.–10.4.2019, 12 t / 24,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60
ke 16.05-16.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Voimakkaan fyysinen ja samalla rento 
jamaikalainen tanssityyli, yksi tämän het-
ken kuumimpia tansseja, josta otetaan 
paljon vaikutteita muihin tanssilajeihin. 
Askelkuvioista rakennetaan koreografia 
kurssin aikana. Aiempaa kokemusta ei 
tarvita. 

   LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA® D 
(keke)
syksy 730356a
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730356b
16.1–10.4.2019, 12 t / 24,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60
ke 17.00-17.45
Lavis®-ohjaaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a

   LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA® E 
(keke)
syksy 730377a
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730377b
16.1.–10.4.2019, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 17.10-17.55
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

   SALSA&KIZOMBA/
REGGAETON&BACHATA (keke)
syksy 730330a 
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12.9.-28.11.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730330b
16.1.-10.4.2019, 16 t / 30,00 € 
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60
ke 17.50-18.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Kurssilla tanssitaan kuubalaista salsaa, 
Angolasta vetäväksi maailmantans-
siksi jalostunutta sensuellia kizombaa, 
vauhdikasta kuubalaista katutanssia 
reggaetonia sekä helpon perusaskeleen 
omaavaa romanttista bachataa. Tunnilla 
opetellaan tanssien rytmiikkaa, vartalon 
käyttöä ja erilaisia askelkuvioita musiikin 
tahdissa. Askelkuvioista rakennetaan ko-
reografia kurssin aikana. Vaihtuva teema. 
Aloittelijat. 

   ITÄMAINEN TANSSI, 
KOREOGRAFIA (keke)
syksy 730331a 
12.9.–28.11.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730331b
16.1.–10.4.2019, 16 t / 30,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60
ke 19.00-20.00
Tuntiopettaja Jessi Sahlberg
Koreografiakurssilla tehdään kaksi tans-
sia syksyllä ja kaksi keväällä ja harjoi-
tellaan paljon tekniikkaa. Tutustumme 
myös erilaisiin itämaisiin tanssityyleihin 
ja huollamme kehoa venyttelyillä ja kes-
kikehoa vahvistavilla liikkeillä. Jatkotason 
koreografiakurssille voivat osallistua 
kaikki perustekniikan hallitsevat. 

TORSTAI

   LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA® F 
(keke)
syksy 730334a 
13.9.–29.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730334b
17.1.–11.4.2019, 12 t / 24,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 11.30-12.15
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

PERJANTAI

   UUSI! FOLKLORE 
ARGENTINO (keke)
syksy 730365a 
14.9.–30.11.2018, 11 t / 23,00 €

kevät 730365b
18.1.–12.4.2019, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27 
pe 13.45-14.30
Tanssiopettaja Emilio Cornejo
A trip through the different Argentine 
Folkloric dances, rhythms with African, 
European and native influences that 
make folklore a moment of corporal and 
emotional liberation, control of energy 
in each movement and awareness of the 
dance space. Opetuskieli englanti/espan-
ja/suomi. 

   UUSI! ALLAS-LAVIS®
syksy 730381a 
14.9.–30.11.2018, 11 t / 77,00 €
kevät 730381b
18.1.–12.4.2019, 12 t / 84,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, allas, 
Kauppakatu 58-60
pe 14.55-15.40
Allas-Lavis®-ohjaaja 
Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730380a.

   REGGAETON (keke)
syksy 730335a 
14.9.–30.11.2018, 17 t / 32,00 € 
kevät 730335b
18.1.–12.4.2019, 20 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27   
pe 18.10-19.25
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Reggaetonissa käytetään runsaasti keski-
vartaloa sekä tehdään erilaisia hartioiden 
ja lantion liikkeitä. Rytmikäs reggaeton-
musiikki on vallannut yökerhojen tanssi-
lattiat niin Latinalaisessa Amerikassa kuin 
Euroopassakin. Kurssilla tehdään erilaisia 
askelsarjoja, joissa pääpaino on vartalon 
liikkeissä. Askelkuvioista rakennetaan 
kurssin aikana koreografia. Aiempaa 
kokemusta ei tarvita. Ei tuntia 21.9.

SUNNUNTAI

   ITÄMAINEN TANSSI, 
ALKEET, taso 1 (keke)
syksy 730340a 
16.9.–2.12.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730340b
20.1.–14.4.2019, 16 t / 30,00 €
Lappeenrannan palvelukeskus, iso sali, 
Kauppakatu 58-60
su 17.00-18.00
Tuntiopettaja Sanna Pekari

Alkeiskurssilla opettelemme itämaisen 
tanssin perusliikkeitä. Harjoittelemme 
keskikehon hallintaa, ala- ja ylävarta-
lon liikeratoja, askelsarjoja sekä käsien 
ja pään liikkeitä. Kehitämme kehon 
liikkuvuutta, koordinaatiota ja lihasten 
hallintaa sekä pyrimme löytämään 
itämaisen tanssin ominaispiirteet. 

   ITÄMAINEN TANSSI, JATKO, 
taso 2 (keke)
syksy 730341a 
16.9.–2.12.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730341b
20.1.–14.4.2019, 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. 

   UUSI! STREET DANCE (keke)
syksy 730383a 
16.9.–2.12.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730383b
20.1.–14.4.2019, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 15.30-16.30
Tuntiopettaja Chantelle Anttonen
Energinen tanssityyli, joka sovel-
tuu kaiken ikäisille. Tavoitteena on 
tarjota kaikille mahdollisuus perehtyä 
Street-tansseihin helpolla ja hauskalla 
tavalla. Lämmittely plus lihastreeni. 
Opetuskieli englanti/suomi. 

 ` Tanssin   
lyhytkurssit

   PARISALSA, alkeet (keke)
syksy 730338a 
15.9.–1.12.2018, 12 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27 
la 12.30-14.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Kurssilla tutustutaan kuubalaisen 
parisalsan perusteisiin opetellen pari-
salsan peruskuvioita, vientitekniikkaa, 
seurantaa ja rytmiikkaa. Ilmoittautu-
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minen mieluiten oman parin kanssa. 
Kurssimaksu on henkilökohtainen. 
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko.
 

   UUSI! TANGO 
ARGENTINO (keke)
syksy 730317a 
6.10.–20.10.2018, 6 t / 16,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27 
la 12.30-14.45
Tanssiopettaja Emilio Cornejo
The course of Tango is based on 
transmitting a culture of Argentina. 
Not only teach body language but 
also customs, different philosophies 
of life, history and above all the high 
emotional connection generated by 
Tango. Opetuskieli englanti/espanja/
suomi. Paria ei tarvita. 
Kurssipäivät 6.10. ja 20.10.

   LATINOLAUAUNTAI (keke)
kevät 730342b 
19.1.–6.4.2019, 12 t / 38,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27 
la 12.30-14.00 
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Kurssilla tanssitaan salsaa, romanttista 
bachataa sekä vauhdikasta merengue-
ta. Lisäksi tanssitaan sambaa, argen-
tiinalaista tangoa sekä kuubalaista 
cha cha chata ja reggaetonia. Kurssilla 
opetellaan mm. tanssien rytmiikkaa, 
vartalon käyttöä ja erilaisia askelku-
vioita musiikin tahdissa. 
Askelkuvioista rakennetaan koreogra-
fia kurssin aikana. Ryhmä kokoontuu 
joka toinen viikko.

 ` HYVÄ OLO

   CHI KUNG - KIINALAINEN 
VOIMISTELU JA ITSEHOITO A 
(keke)
syksy 730401a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 40,00 €
kevät 730401b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 43,00 €
Steinerkoulu, sali, Marssitie 21
ti 18.00-19.30
Kehoterapeutti Riitta Kokko
Chi Kung (Qigong) on kiinalaiseen 
energialääketieteeseen perustuva 
kehon harjoitusmuoto kokonaishy-
vinvointiin. Kaikenikäisille sopivat 
harjoitukset sisältävät pehmeitä liik-

keitä, hengitystä, akupainelua, niskan, 
hartioiden ja selän itsehoitoa sekä 
hiljentymistä. Kurssi on tarkoitettu 
sekä aloittelijoille että aiemmin har-
rastaneille. Vaatetuksena kiristämätön 
asu, sisätossut tai sukat. 

   CHI KUNG - KIINALAINEN 
VOIMISTELU JA ITSEHOITO B 
(OS) (keke)
syksy 730412a 
14.9.–30.11.2018, 22 t / 40,00 €
kevät 730412b
18.1.–12.4.2019, 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 
TUTUSTUMISVIIKONLOPPU A
syksy 730403a 
1.-2.9.2018, 13 t / 33,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27  
la ja su 10.00-15.00
Mindfulness-ohjaaja Marjo Niiranen
Viikonloppu soveltuu mindfulnessis-
ta (= hyväksyvä tietoinen läsnäolo) 
kiinnostuneille vasta-alkajille ja jo 
harjoitteisiin perehtyneille henkilöille. 
Kurssi avaa mindfulness-harjoitteiden 
maailmaa ja tarjoaa irtioton arjesta. Se 
antaa hyvän alkustartin myöhemmälle 
8-viikon Mindfulness-MBSR* -kurssille. 
Mukaan alusta ja välipala.

   SHAKTITANSSISTA HYVÄÄ 
OLOA KEHOLLE JA MIELELLE
syksy 730407a 
15.9.2018, 120 min / 12,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 14.15-16.15
Jooganopettaja Marjo Niiranen
Shaktitanssi on luova ja virtaava joo-
gamuoto, joka tasapainottaa koko-
naisvaltaisesti kehoa ja mieltä. Jooga, 
liike, hengitys, musiikki, hiljentyminen 
ja rentoutuminen yhdistyvät ainut-
laatuisella tavalla itseä rauhoittavaksi 
kokonaisuudeksi. Ei edellytä aiempaa 
kokemusta, harjoitus tapahtuu oman 
kehon ehdoilla soveltuen miehille ja 

naisille. Mukaan alusta, vesipullo ja 
viltti.

   HYVINVOIVA MINÄ (OS)
syksy 730409a 
21.9.–13.10.2018, 20 t / 50,00 €
pe 17.30-20.30, la 10.30-15.00
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
LCA Life Coach, elämäntaidonvalmen-
taja Taru Järvinen
Kurssilla pysähdyt kokonaisvaltaisen 
hyvinvointisi äärelle ratkaisukeskeisen 
elämäntaidonvalmennuksen keinoin. 
Monipuolisten työkalujen avulla pää-
set tekemään oivalluksia ja rakenta-
maan juuri sinun näköistä elämää. Tule 
yksin tai yhdessä ystäväsi tai läheisesi 
kanssa. Tällä kurssilla elämänilon li-
sääntyminen on taattua! Tuo mukana-
si sakset, liimaa, värikyniä ja eväät. 

   HENGITTÄEN TERVEYTTÄ, 
ENERGIAA, TIETOISUUTTA 
syksy 730406a 
27.10.2018, 7 t / 23,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 10.00-15.15
Kehoterapeutti Riitta Kokko
Kurssilla opimme ymmärtämään syvän 
ja esteettömän hengityksen tärkeyden 
kehon ja mielen terveydelle. Ohjelma 
sisältää hengitysharjoituksia, bioener-
getiikkaa sekä kiinalaisen lääketieteen 
ja korkeamman tietoisuuden näkö-
kulman. Soveltuu myös hengityselin-
sairaille. Mukaan oma alusta, eväät 
ja vesipullo sekä pieni tyyny ja peite. 
Lämmin, kiristämätön vaatetus.

    MINDFULNESS 
TUTUSTUMISVIIKONLOPPU B
kevät 730405b 
12.–13.1.2019, 13 t / 33,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la ja su 10.00-15.00
Mindfulness-ohjaaja Marjo Niiranen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730403b.

   8-VIIKON MINDFULNESS 
MBSR-KURSSI   
kevät 730410b 
23.3.–2.6.2019, 38 t / 95,00 € 
211 Sali, Pohjolankatu 27
Mindfulness-ohjaaja Marjo Niiranen
Mindfulness-Based Stress Reduc-
tion-menetelmä/Jon Kabat-Zinn, 
mahdollistaa mindfulnessiin (=hyväk-
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syvä tietoinen läsnäolo) perehtymi-
sen pidemmällä aikavälillä yhteisten 
harjoitusten ja kotiharjoitteiden (noin 
30–45 min. päivässä) muodossa. 
Erillinen materiaalimaksu. Kokoontu-
miskerrat: la 23.3. klo 14.00-17.00, la 
6.4., 13.4., 4.5. ja 11.5. klo 14.00-16.30, 
pe 17.5. klo 18.00-20.30, la 18.5. klo 
9.00-16.30, la 25.5. klo 14.00-16.30 ja 
su 2.6. klo 13.15-16.15.

 ` JOULUKUUN  
YKSITTÄISKERRAT
Kurssit järjestetään opistotalolla, 
Pohjolankatu 27, Sali 211. Ilmoittau-
tuminen ja kurssimaksut viimeistään 
viikko ennen kurssin alkua.

   UUSI! TANSSIMARATON 
su 9.12.2018 (keke)
8 x 30 min, à 4,00 €  
Syyskauden räjäyttää loppuhuipennus 
– neljän tunnin tanssimaraton! Tarjolla 
on kahdeksan puolen tunnin tans-
simaistiaista. Tervetuloa tanssimaan 
yksi, kaksi tai vaikka kaikki neljä tuntia, 
sinä päätät! Tunneille pitää ilmoittau-
tua erikseen. Tuntien välissä on viiden 
minuutin vaihtoväli, jolloin ehdit 
täytellä juomapulloa.

   TANSSIMARATON: TANGO 
ARGENTINO, YKSI KERTA 
syksy 730391a 
su 12.20-12.50 
Tanssiopettaja Emilio Cornejo

   TANSSIMARATON:   
CHACARERA, YKSI KERTA 
syksy 730392a 
su 12.55-13.25
Tanssiopettaja Emilio Cornejo

   TANSSIMARATON: LAVIS- 
LAVATANSSIJUMPPA®, YKSI 
KERTA  
syksy 730393a 
su 13.30-14.00 
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen

   TANSSIMARATON: ZUMBA®, 
YKSI KERTA   
syksy 730394a 
su 14.05-14.35
ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen

   TANSSIMARATON: SALSA, 
YKSI KERTA 
syksy 730395a 
su 14.40-15.10
Tuntiopettaja Pinja Simola

   TANSSIMARATON:   
REGGAETON, YKSI KERTA  
syksy 730396a 
su 15.15-15.45 
Tuntiopettaja Pinja Simola

   TANSSIMARATON:   
STREET DANCE, YKSI KERTA 
syksy 730397a 
su 15.50-16.20
Tuntiopettaja Chantelle Anttonen

   TANSSIMARATON:    
HIP HOP, YKSI KERTA 
syksy 730398a
su 16.25-16.55
Tuntiopettaja Chantelle Anttonen

   ZUMBA GOLD® 75 min  
Bling Bling Party, YKSI KERTA  
syksy 730347a 
10.12.2018, 75 min / 7,00 € 
ma 16.00-17.15   
ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen
“Riisu pois jo arkipaita, jotain kiiltävää 
päälle laita” ja tule bailaamaan! Liiku-
tellaan lantiot notkeiksi ja nautitaan 
rytmikkäästä musiikista zumban 
merkeissä ennen joulua! 

   JOULUKUUN   
KUNTOLIIKUNTA, YKSI KERTA
syksy 730259a 
11.12.2018, 45 min / 5,00 €
ti 11.00-11.45   
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen
Hiki pintaan, hymy huuleen ja vauhti 
koipiin joulutunnelmin. 

   JOULUKUUN VIRE-LAVIS®, 
YKSI KERTA 
syksy 730345a 
11.12.2018, 45 min / 5,00 € 
ti 12.00-12.45
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen 
Hauska ja helppo tapa liikkua lava-
tanssimusiikin tahtiin. Tunti pohjautuu 
Lavis-lavatanssijumppaan ja on siitä 
sovellettu versio. Vire-Lavis toteute-
taan pääosin istuen ja/tai tuolia apuna 
käyttäen. Tanssilajeina on humppa, 

valssi, jenkka, tango, polkka, salsa ja 
rock. 

   ZUMBA® MASTERCLASS   
2 x 60 min, YKSI KERTA
syksy 730390a
11.12.2018, 120 min / 12,00 €
ti 17.00-19.00   
ZIN Zumba®-ohjaajat 
Sinikka Miettinen ja Pinja Simola
Liikutellaan Sinikan ja Pinjan yhteis-
tunnilla lantiot notkeiksi ja nautitaan 
rytmikkäästä musiikista zumban 
merkeissä ennen joulua! 

   LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA® 
JOULUMARATON 75 min,  
YKSI KERTA  
syksy 730349a 
12.12.2018, 75 min / 7,00 €
ke 16.30-17.45
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Tervetuloa Lavistelemaan ja hake-
maan hikeä ja iloista mieltä Lavis-ma-
ratonilta! 

   JOULUKUUN PILOXING®  
MARATON 90 min, YKSI KERTA
syksy 730258a
13.12.2018, 90 min / 8,00 € 
to 17.00-18.30   
Piloxing ohjaaja Sinikka Miettinen
Haasta itsesi sekä oma kuntosi ja tule 
hikoilemaan kahden tunnin mittai-
seen Piloxing-maratoniin. 

 ` KESÄKURSSIT, 
23.4.2019 alkaen
Ke 24.4. ja ti 30.4. 
klo 14 jälkeen ei tunteja.
To–su 25.–28.4. ja ke 1.5. ei tunteja.
Kurssit järjestetään opistotalolla,
Pohjolankatu 27, sali 211.

MAANANTAI

   KESÄKURSSI: ZUMBA  
GOLD® A 
kevät 730357b 
29.4.–3.6.2019, 6 t / 12,00 € 
ma 11.00-11.45  
ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730313a.
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   KESÄKURSSI: VIRE-LAVIS®, 
aamupäivä (keke)
kevät 730351b 
29.4.–3.6.2019, 6 t / 12,00 € 
ma 12.00-12.45 
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730333a.

   KESÄKURSSI: LAVIS-LAVA-
TANSSIJUMPPA® A, ilta (keke)
kevät 730359b 
29.4.–3.6.2019, 6 t / 12,00 € 
ma 16.15-17.00 
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

   KESÄKURSSI: ZUMBA® A
kevät 730352b 
29.4.–3.6.2019, 8 t / 16,00 € 
ma 17.15-18.15   
ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730319a.

   KESÄKURSSI: BODY JOOGA 
kevät 730158a 
29.4.–3.6.2019, 10 t / 24,00 €
ma 18.30-19.45 
Joogan ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730131a.

TIISTAI   

   KESÄKURSSI: PILOXING® A
kevät 730290b 
23.4.–4.6.2019, 7 t / 14,00 € 
ti 10.00-10.45
Piloxing-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730262a.

   KESÄKURSSI: KUNTOA  
JA TERVEYTTÄ NAISILLE
kevät 730266b 
23.4.–4.6.2019, 7 t / 14,00 € 
ti 11.00-11.45 
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730215a.

    KESÄKURSSI: LAVIS- 
LAVATANSSIJUMPPA® B,  
aamupäivä (keke)
kevät 730384b 
23.4.–4.6.2019, 7 t / 14,00 € 
ti 11.55-12.40  
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730259a.

   KESÄKURSSI: ZUMBA 
GOLD B 
kevät 730353b 
23.4.–4.6.2019, 7 t / 14,00 € 
ti 12.50-13.35   
ZIN Zumba®-ohjaaja 
Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730324a.

   KESÄKURSSI: LAVIS- 
LAVATANSSIJUMPPA® C (keke)
kevät 730336b 
23.4.–4.6.2019, 7 t / 14,00 € 
ti 13.45-14.30
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

   UUSI! KESÄKURSSI: PILATES 
ERI TEEMOILLA/ALARAAJAT-
HUOLTOKURSSI
kevät 730251b 
23.4.–4.6.2019, 8 t / 30,00 € 
ti 14.45-15.45  
PhysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen
Kurssi on alaraajoja huoltava. Har-
joitellaan pilatestyyppisillä liikkeillä 
liikkuvuutta, hallintaa, tasapainoa, 
linjauksia ja lihaskuntoa. Sopii hyvin 
esim. kävelijöille, juoksijoille, golfa-
reille tai muuten alaraajojen ja kehon 
toiminnasta kiinnostuneille. Oma 
täyspitkä jumppamatto mukaan. 
Ei tuntia 30.4.

   KESÄKURSSI:   
KUNTOJUMPPA
kevät 730268b
23.4.–4.6.2019, 6 t / 12,00 € 
ti 15.55-16.40
PhysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen
Monipuolisesti kehoa treenaava 
jumppa. Toiminnalliset harjoitteet 
parantavat lihasten toimivuutta, 
aineenvaihduntaa, kehonhallintaa ja 
kiinteytystä. Lyhyt alkuverryttely ja 
lopussa venyttelyt. Käytämme palloja, 
kuminauhoja, käsipainoja tms. Haas-
tava, mutta temmoltaan rauhallinen, 
niin pääset varmasti mukaan. 
Oma alusta. Ei tuntia 30.4.

   KESÄKURSSI: SALSA/  
LATINOMIX /LATINFEVER 
(keke)
kevät 730358b
23.4.–4.6.2019, 8 t / 16,00 € 
ti 16.50-17.50   

Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730318a.
Ei tuntia 30.4.

   KESÄKURSSI: REISI-  
VATSA-PAKARA A
kevät 730274b 
23.4.–4.6.2019, 8 t / 16,00 €
ti 18.00-19.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Lihaskuntopainotteinen täsmätunti, 
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirry-
tään lihaskunto-osuuteen keskittyen 
reisi-, vatsa- ja pakaralihasten vahvista-
miseen. Tunnin päätteeksi venyttelyt. 
Oma alusta. Taso: keskiraskas. 
Ei tuntia 30.4.

   KESÄKURSSI: VIISI   
TIIBETILÄISTÄ LIIKETTÄ (keke)
kevät 730164b
23.4.–4.6.2019, 6 t / 14,00 €
ti 19.10-19.55
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo
Joogamainen harjoitussarja vahvistaa 
tehokkaasti vatsa- ja selkälihaksia sekä 
parantaa ryhtiä ja hapenottokykyä. Sa-
malla lisäämme elinvoimaa kehossam-
me ja annamme mielen rauhoittua. 
Mukaan oma alusta. Taso: keskiraskas. 
Ei tuntia 30.4.

KESKIVIIKKO
Ei tuntia 1.5.2019.

   KESÄKURSSI: LAVIS- 
LAVATANSSIJUMPPA® D,  
aamupäivä (keke)
kevät 730385b 
24.4.–5.6.2019, 6 t / 12,00 € 
ke 11.00-11.45
Lavis®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

   KESÄKURSSI: KUNTOPIIRI 
kevät 730291b 
24.4.–5.6.2019, 6 t / 12,00 € 
ke 12.00-12.45   
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730219a.

   KESÄKURSSI: DANCE IN  
THE CIRCUIT
kevät 730368b 
8.5.–5.6.2019, 7 t / 14,00 €
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ke 16.00-17.00   
ZIN Zumba®-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730314a.

   KESÄKURSSI: PILOXING® ilta 
kevät 730267b 
8.5.–5.6.2019, 7 t / 14,00 € 
ke 17.15-18.15   
Piloxing-ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730262a.

   KESÄKURSSI: REGGAETON/
DANCEHALL (keke)
kevät 730360b 
8.5.–5.6.2019, 7 t / 14,00 € 
ke 18.25-19.25
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kursseissa 730335a ja 
730327a. 

   KESÄKURSSI: HATHAJOOGA  
kevät 730144b 
8.5.–5.6.2019, 10 t / 24,00 € 
ke 19.30-21.00
Joogan opettaja Marjo Niiranen
Tervetuloa huoltamaan kehoa ja 
mieltä hathajoogatunneille, jotka sisäl-
tävät jokaiselle, miehille sekä naisille, 
soveltuvia asentoja ja liikesarjoja. Voit 
tulla mukaan jo aiemmin harjoittanee-
na tai ilman aiempaa harjoittamista; 
harjoitus tapahtuu jokaisen oman ke-
hon ehdoilla. Mukaan alusta, vesipullo 
ja viltti. 

TORSTAI

   KESÄKURSSI: HATHAJOOGA, 
ALKEISJATKO  
kevät 730159b 
2.5.–23.5.2019, 8 t / 19,00 e
to 9.00-10.30
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti
Tutustumme joogaan harjoituksia teh-
den. Etsimme yhteyttä kehon, mielen 
ja hengityksen välillä sekä syvempää 
tietoutta itsestä ja elämästä. Mukaan 
oma alusta ja lämmin asu. 

   KESÄKURSSI:   
HATHAJOOGA, JATKO 
kevät 730160b    
2.5.–23.5.2019, 8 t / 19,00 e 
to 10.45-12.15
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti
Syvennämme harjoitusta. Etsimme 

yhteyttä kehon, mielen ja hengityksen 
välillä sekä syvempää tietoisuutta it-
sestä ja elämästä. Mukaan oma alusta 
ja lämmin asu. 

   KESÄKURSSI: LAVIS- 
LAVATANSSIJUMPPA® E (keke)
kevät 730354b 
2.5.–6.6.2019, 7 t / 14,00 € 
to 16.45-17.45 
Lavis®-ohjaaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

   KESÄKURSSI: ZUMBA® B 
kevät 730362b 
2.5.–6.6.2019, 7 t / 14,00 € 
to 17.55-18.55   
ZIN Zumba®-ohjaaja 
Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730319a.

   KESÄKURSSI: BODYJUMPPA
kevät 730270b 
2.5.–6.6.2019, 5 t / 10,00 €
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    
2.5.–6.6.2019, 7 t / 17,00  
to 20.00-21.00
Yoga Flow™ -ohjaaja, tuntiopettaja 
Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730135a.

PERJANTAI

   KESÄKURSSI: LAVIS- 
LAVATANSSIJUMPPA® F (keke)
kevät 730337b    
3.5.–7.6.2019, 6 t / 12,00 €   
pe 15.35-16.20 
Lavis®-ohjaaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

   KESÄKURSSI: REISI-  
VATSA-PAKARA B
kevät 730293b 
3.5.–7.6.2019, 5 t / 10,00 €  
pe 16.30-17.15
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730274b.

SUNNUNTAI

   KESÄKURSSI: LASTEN  
JOOGA 
kevät 730162b   
5.5.–2.6.2019, 5 t / 12,00 €
su 10.15-11.00
Joogan opettaja Marjo Niiranen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730128a.

   KESÄKURSSI: ÄITIYSJOOGA 
kevät 730166b 
5.5.–2.6.2019, 10 t / 24,00 €  
su 11.15-12.45
Joogan opettaja Marjo Niiranen 
Harjoituksissa korostuu lempeys, 
oman kehon kuuntelu, tietoisesti, 
ilman vertailua ja väkinäisyyttä sovel-
tuen näin koko raskausajalle raskaus-
ajan perusterveydentilasi puitteissa 
- mikäli olet epävarma, tarkistuta ensin 
neuvolasta/lääkäriltäsi, että raskaus 
on sujunut ongelmitta. Soveltuu myös 
raskautta suunnitteleville ja tulevalle 
isälle. Mukaan alusta, vesipullo ja viltti.

   UUSI! KESÄKURSSI:  JOOGA 
& MINDFULNESS 
kevät 730163b   
5.5.–2.6.2019, 10 t / 24,00 € 
su 17.00-18.30
Joogan opettaja Marjo Niiranen
Jooga & Mindfulness -tunnilla tehdään 
yksinkertaisia kehoa ja mieltä huol-
tavia joogaliikkeitä/-sarjoja, lisäksi 
tutustutaan mindfulness-harjoitteisiin 
tunnin päättyessä rentoutusosioon. 
Suomennettuna Mindfulness tarkoit-
taa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Ei 
tarvetta aiempaan kokemukseen, har-
joitus tapahtuu oman kehon ehdoilla 
soveltuen miehille ja naisille. Mukaan 
alusta, vesipullo ja viltti. 
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 ` KOTI JA KEITTIÖ

   UUSI! VEHNÄLEIPÄÄ  
HAPANJUURELLA (keke)
syksy 940100a 
10.11.2018, 7 t / 26,00 € 
Lounasravintola Wanha Patruuna, 
Snellmaninkatu 25   
la 11.00-16.00
Tuntiopettaja Susanna Laine
Leivotaan maukas ja terveellinen 
vehnäleipä hapanjuurella ja opiskellaan 
hapanjuurileivonnan teoriaa. Paistetaan 
leipä ja maistellaan erilaisia hapanjuu-
rella leivottuja leipiä. Ota mukaan oma 
leivontakulho ja kaksi pientä pakas-
tusrasiaa juurten kuljettamista varten. 
Tarvikekulut (25 €) eivät sisälly hintaan. 

   UUSI! VEHNÄLEIPÄÄ  
HAPANJUURELLA (keke)
kevät 940101b 
16.2.2019, 7 t / 26,00 €
Lounasravintola Wanha Patruuna, 
Snellmaninkatu 25   
la 11.00-16.00
Tuntiopettaja Susanna Laine
Ks. sisältö kuten kurssissa 940100a.

   UUSI! PAREMMAN UUTON 
KURSSI KAHVIPAAHTIMOLLA
(keke)
kevät 940103b
5.3.2019, 3 t / 10,00 €
Kahvipaahtimo Lehmus Roastery, 
Satamatie 6
ti 18.00-20.15
Lehmus Roasteryn perustaja ja markki-
nointipäällikkö Arttu Muukkonen
Lehmus Roastery -kahvipaahtimon 
tiloissa tutustutaan kahvin uuttamisen 
maailmaan erilaisilla käsikäyttöisillä 
uuttovälineillä. Kurssilla opetellaan 
myös valmistamaan parempaa kahvia 
tavallisella kahvinkeittimellä sekä saa-
daan tietoa kahvin historiasta ja kahvin 
paahtamisesta.

   HIUSTENLETITYSKURSSI
syksy 940102a 
6.10.2018, 6 t / 19,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs   
la 10.00-15.00

 ` MUU KOULUTUS

Parturi-kampaaja Anna Pount
Opettelemme tekemään erilaisia lettejä 
ja lettikampauksia tekemällä toisillemme 
mallikampauksia. Ota mukaan pinnejä, 
ponnareita sekä oma harja. 

 ` LUONTO JA VENEILY 

   SAARISTOLAIVURIKURSSI
syksy 940200a 
27.9.–21.12.2018, 48 t / 146,00 €
Toimipaikka avoin
to 17.30-20.45
Merikapteeni (AMK) Petri Luotio
Opimme liikkumaan saaristossa ja ranni-
kon läheisyydessä. Navigoinnin peruskä-
sitteet, merikartan käyttö, merenkulun 
turvalaitteet ja kompassi- ja magneet-
tioppi. Matkan, nopeuden ja ajan mit-
taaminen. Paikanmääritys maastoa apu-
na käyttäen. Merenkulun lainsäädäntöä, 
kuten meriteiden ja sisävesisääntöjä. 
Kurssimateriaali (kirja, harjoitusme-
rikartta, loistoluettelo, astekolmio, 
harppi ja viivain) ja tenttimaksu eivät 
sisälly kurssimaksuun. Kurssi valmistaa 
suorittamaan Suomen Navigaatioliiton 
valtakunnallisen saaristolaivuritentin. 
Huom! Tentti perjantaina 14.12. ja tentin 
palautus perjantaina 21.12. Kauppakatu 
41, 3. krs klo 18.00. 

   RANNIKKOLAIVURIKURSSI 
kevät 940202b 
24.1–17.4.2019, 48 t / 146,00 € 
Toimipaikka avoin
to 17.30-20.45
Merikapteeni (AMK) Petri Luotio
Rannikkolaivurikurssilla opiskelemme 
lisää suuntima- ja paikanmääritystapoja. 
Perehdymme sorron ja virran vaiku-
tukseen aluksen kulkusuuntaa määri-
teltäessä. Opiskelemme merenkulun 
elektronisia apuvälineitä, sekä sääoppia, 
vuorovesi-ilmiötä ja käydään läpi ulko-
maan veneilyn lainsäädäntö. Kurssima-
teriaali (kirja ja harjoitusmerikartta) ja 
tenttimaksu eivät sisälly kurssimaksuun. 
Kurssi valmistaa suorittamaan Suomen 
Navigaatioliiton valtakunnallisen rannik-
kolaivuritentin. Kurssille osallistumisen 
vaatimuksena on saaristolaivuritutkin-
non suorittaminen hyväksytysti. Huom! 

Tentti perjantaina 12.4. ja tentin palautus 
keskiviikkona 17.4. Kauppakatu 41, 3. krs 
klo 18.00. 

   UUSI! LÄHIRETKEILY (OS) 
(keke)
syksy 940206a 
4.10.–20.10.2018, 23 t / 46,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
to 19.00-20.30
Tuntiopettaja Jari Kiljunen
Tutustumme retkeilyn perusasioihin ku-
ten suunnistukseen, retkisuunnitteluun 
ja erilaisten varusteiden käyttöön. Kurssi 
antaa myös valmiuksia ruoanlaittoon 
avotulella ja retkikeittimillä. Kokoontumi-
set to 4.10. ja 11.10. Lisäksi teemme kaksi 
päiväretkeä la 13.10. klo 9-15 ja 20.10. klo 
8-16. Retkikohteista ja kimppakyydeistä 
sovitaan kurssin alussa. Retkille mukaan 
säänmukaiset varusteet. 

   UUSI! SUUNNISTA METSÄÄN 
(keke)
kevät 940205b 
11.4.–9.5.2019, 8 t / 23,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27   
to 19.00-20.30
Tuntiopettaja Jari Kiljunen
Tutustumme retkisuunnistuksen perus-
asioihin. Lähiopetuspäivä to 11.4. Lisäksi 
harjoittelemme maastossa kolmena 
arki-iltana huhti-toukokuussa. Maas-
toiltojen päivämäärät sovitaan kurssin 
alussa. Kompassin voi tarvittaessa lainata 
opettajalta. Maastokäynneille säänmu-
kaiset varusteet. 

 ` PUUTARHANHOITO 

   IHAN PIHALLA –  
puutarhakurssi (keke)
kevät 940300b 
23.2.–30.3.2019, 15 t / 31,00 € 
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
la 10.00-14.00
Puutarhuri Minna Melkko
Perehdymme puitten ja pensaiden 
leikkauksiin: ajankohta, välineet, tavat. 
Muotoilemme savesta ruukkuja, joihin 
punomme pajusta köynnöstuet. Voimme 
tehdä kylvöjä, vaihtaa siemeniä ja mah-
dollisesti taimia. Kurssilauantait: 23.2., 
16.3. ja 30.3.
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Kuva: Pasi Litmanen

JOUTSENON ALUE

 ` KIELET

ENGLANTI 

   PASSPORT TO ENGLISH 
(keke)
syksy 120460a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120460b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 39,00 €
Joutsenon koulu, Penttiläntie 4 
ti 17.00-18.30
FM Adrien Krommer
Kiireetöntä englannin perusasioiden 
opiskelua. Kurssilla kertaamme eng-
lannin perusrakenteita, laajennamme 
sanavarastoa (esim. matkailu, harras-
tukset, asuminen, ruokailu, small talk) 
ja teemme harjoituksia, jotka rohkaise-
vat käyttämään kieltä monipuolisesti. 
Oppikirjana syksyllä Passport to English 
2 - on the move (SanomaPro), kpl:sta 
8 lähtien; kevään oppikirja valitaan 
kurssin alussa. (Taitotaso A1). 

   STEPPING STONES   
(OS) (keke)
syksy 120462a 
10.9.–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120462b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 € 
Joutsenon koulu, Penttiläntie 4  
ma 17.00-18.30
FM Adrien Krommer
Kurssi kaikille niille, jotka haluavat vir-
kistää englannin kielen taitoaan. Kieli-
opin perusasioiden sekä perussanaston 

kertausta ja laajentamista sekä small 
talk -tilanteiden harjoittelua. Kurssi 
sopii ruostuneiden tietojen paikkaa-
jillekin. Oppikirjana syksyllä Stepping 
Stones 1 (Finn Lectura), alusta; keväällä 
kpl:sta 3 lähtien. (Taitotaso B1).   

VENÄJÄ 

   VENÄJÄ 1 (keke)
syksy 120760a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120760b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 € 
Joutsenon koulu, Penttiläntie 4
to 18.15-19.45
Tuntiopettaja Erna Loréch-Reponen
Kurssilla tutustumme kyrillisiin 
kirjaimiin ja ääntämiseen sekä yksin-
kertaisiin arkielämän puhetilanteisiin. 
Oppikirjana Kafe Piter 1 (Finn Lectura), 
alusta. Kevään kurssille osallistuminen 
edellyttää kyrillisten kirjainten hallin-
taa. (TaitotasoA1).

   VENÄJÄ 2 jatko (keke)
syksy 120762a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120762b
17.1.–11.4.2019, 24 t / 39,00 € 
Joutsenon koulu, Penttiläntie 4
to 16.45-18.15
Tuntiopettaja Erna Loréch-Reponen
Jatkamme venäjän kieliopin ja sanas-
ton opiskelua sekä teemme puhehar-
joituksia. Tavoitteena on venäjän kielen 
aktiivinen käyttö. Oppikirjana Kafe Piter 
2 (Finn Lectura), jatkuu. (Taitotaso A2). 

 ` MUSIIKKI

KUOROT 

   JOUTSENON   
NAISLAULAJAT (OS)
syksy 250110a 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 52,00 €
kevät 250110b
14.1.–8.4.2019, 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 opetuskertaa opiston 
toimistoon. Oppitunteja ei korvata 
opiskelijan poissaolojen takia. Mi-
käli oppitunti peruuntuu opettajan 
sairauden vuoksi, tunnit korvataan 
lukukauden ulkopuolella. 
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   PIANONSOITTO, Joutseno 
(keke)
syksy 250410a 
10.9.–26.11.2018
kevät 250410b
14.1.–8.4.2019
Joutsenon koulu, Penttiläntie 4, 
musiikkiluokka 
ma 15.00-19.30
Tuntiopettaja Erna Loréch-Reponen
Pianonsoiton opetuksessa pyrimme 
kehittämään luovuutta ja henkilö-
kohtaisia voimavaroja. Positiivinen 
asenne ja avoin mieli auttavat säilyttä-
mään ilon ja rentouden pianonsoiton 
löytöretkellä. Kurssille voivat osallis-
tua kaikenikäiset. Ilmoittautuminen 
opettajalle 8.9. alkaen p. 040 751 3623. 
Kevätkauden vapaita opiskelupaikkoja 
voi kysyä opettajalta.

   HARMONIKANSOITTO,  
Joutseno (keke)
syksy 250411a 
10.9.–30.11.2018
kevät 250411b
14.1.–12.4.2019
Lappeenrannan musiikkiopisto, Jout-
senon toimipiste, Keskuskatu 6
Harmonikansoiton opettaja 
Virve Jääskeläinen
Harmonikansoiton yksilöopetusta 
kaikille harmonikansoitosta kiinnostu-
neille. Opetuksessa otetaan huomioon 
soittajan taso, toiveet ja haasteet. 
Oma soitin mukaan. Soittotunnin aika 
sovitaan opettajan kanssa erikseen. Il-
moittautuminen opettajalle 9.8. alkaen 
p. 040 521 8971. Kevätkauden vapaita 
opiskelupaikkoja voi kysyä opettajalta.

 ` TEATTERI 
   ERITYISRYHMIEN MUSIIKKI-

TEATTERI, Joutseno (OS)
syksy ja kevät 240104 
10.9.–26.11.2018, 14.1.–8.4.2019
46 t / 75,00 €
Rientola, Kesolantie 9, sali 
ma 15.30-17.00
Artenomi, AMK Katja Paakki
Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin 
tehdä musiikkiteatteria. Kokoontumis-
kerroilla tehdään erilaisia draama- ja 
musiikkiharjoituksia. Lukuvuoden 
aikana valmistetaan pieni musiikkiteat-
teriesitys. 

 ` KÄDENTAIDOT

   SUVANTOKODIN   
TAIDETYÖSKENTELY JA  
KÄDENTAIDOT (OS)
syksy ja kevät 210107
10.9.–12.11.2018, 14.1.–18.3.2019
20 t / 35,00 € 
Suvantokoti, Pytinkitie 59
ma 14.00-15.30
Opettaja, artesaani,
taideterapeutti Anni Pellikka
Taidetyöskentely- ja kädentaitoryhmä 
Suvantokodin asukkaille. Työskentely 
ei vaadi ennakko-osaamista. Tarvike-
maksu 20 €/opiskelija/koko työvuosi. 
Kurssipäivät syksyllä 10.9., 24.9., 8.10., 
29.10. ja 12.11.; keväällä 14.1., 28.1., 
11.2., 4.3. ja 18.3.

    PUUTYÖT JA   
KORISTEVEISTO, Joutseno (OS)
syksy 210507a 
13.9.–29.11.2018, 33 t / 47,00 €
kevät 210507b 
17.1.–11.4.2019, 36 t / 51,00 €
Joutsenon koulu, teknisen työn 
luokka, Penttiläntie 4
to 16.30-18.45 
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen
Kurssilla perehdymme tekemisen 
kautta puutyötekniikoihin sekä erilai-
siin puulajeihin. Annamme ohjausta 
suunnittelussa, työkoneiden ja työka-
lujen käytössä. Valmistamme puutöitä 
omien mieltymyksen ja tarpeiden 
mukaan. Voit myös tehdä koristeveis-
totöitä, opetella talttojen teräystä ja 
veistotekniikkaa. Materiaali hankittava 
itse. Kurssin alaikäraja 16 vuotta. 

    NAISTEN PUUTYÖ,
Joutseno (OS)
syksy 210810a 
12.9.–28.11.2018, 52 t / 72,00 €
kevät 210810b
16.1.–10.4.2019, 56 t / 77,00 €
Joutsenon koulu, teknisen työn 
luokka, Penttiläntie 4
ke 17.30-20.30
Artesaani Niina Rouvinen
Teemme omien suunnitelmien mu-
kaan ohjauksessa pienpuutöitä sekä 
huonekalujen entisöintiä ja verhoi-
lutöitä omin tarvikkein. Työvälineet 
kurssipaikalla. Kurssi kokoontuu myös 
la 13.10. klo 9.00-15.00 ja keväällä la 
16.2. klo 9.00-15.00.

    KÄSITYÖPAJA, Joutseno 
syksy 210750a 
21.9.–30.11.2018, 20 t / 28,00 €
kevät 210750b
18.1.–22.3.2019, 20 t / 28,00 €
Rientola, Kesolantie 9, kokoushuone
pe 10.00-13.00
Artesaani Hanna Vierikko
Meillä on mahdollisuus monenlaiseen 
tekemiseen: nypläämme, tilkkuilemme, 
teemme ryijyjä, kirjomme, maalaamme 
kiviä, huovutamme jne. Voit myös tuoda 
mukaasi oman idean ja toteutamme sen 
mahdollisuuksien mukaan. Tule mukaan 
kädentaitoja kartuttamaan tai herätte-
lemään vanhat taidot takaisin! Kurssi 
kokoontuu joka toinen viikko: syksyllä 
21.9., 5.10., 19.10., 2.11. ja 30.11. ja ke-
väällä: 18.1., 1.2., 15.2., 8.3. ja 22.3. 

    HUONEKALUJEN ENTISÖINTI- 
JA VERHOILUKURSSI, 
Joutseno (OS) (keke)
syksy 210812a 
11.9.–27.11.2018, 44 t / 61,00 €
kevät 210812b
15.1.–9.4.2019, 48 t / 66,00 €
Joutsenon koulu, teknisen työn 
luokka, Penttiläntie 4
ti 17.30-20.30
Artesaani Niina Rouvinen
Teemme huonekalujen entisöinti- ja ver-
hoilutöitä kurssilaisten omin tarvikkein. 
Työvälineet löytyvät kurssipaikalta. 

 ` LIIKUNTA, TANSSI 
JA JOOGA

MAANANTAI

    HALLINTAA KEHOON
syksy 730276a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730276b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4, 
ma 17.15-18.00 
Fysioterapeutti (AMK) Ellinoora Villinger
Tunnilla kehitetään kehon liikkuvuut-
ta ja hallintaa sekä voimaa. Liikkeet 
vahvistavat vartalon syviä ja pinnallisia 
lihaksia sekä parantavat ryhtiä ylläpitä-
viä lihaksia. Tunnilla tehtävien liikkeiden 
suorittaminen vaatii lihastyötä ja keskit-
tymistä. Keskiraskas ja rauhallinen tunti, 
joka sopii hyvin myös ikääntyneille. 
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   UUSI! KAHVAKUULA
syksy 730277a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730277b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4
ma 18.10-18.55
Fysioterapeutti (AMK) Ellinoora Villinger
Kahvakuulatreeni on monipuolinen, 
keskiraskas ja sykettä nostattava tunti. 
Treeni kehittää lihasvoimaa, kestä-
vyyskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta. 
Liikkeet ovat toiminnallisia ja haastavat 
koko kehoa. Tunti sopii niin aloittelijoille 
kuin kokeneemmille kuntoilijoille. Mu-
kaan sisäliikuntakengät, jumppamatto 
ja muutama eripainoinen kahvakuula. 

   KEHONHUOLTO
syksy 730278a 
10.9.–26.11.2018, 11 t /23,00 €
kevät 730278b
14.1.–8.4.2019, 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 notkistetaan 
lihaksia. Tunti koostuu liikkuvuusharjoit-
teista, pitkäkestoisista venytyksistä ja 
loppurentoutuksesta. 

   MIESTEN LIIKUNTA, Pulp
syksy 730279a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730279b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 4 
ma 18.00-18.45
Tuntiopettaja Olli Lehtonen
Kiertoharjoittelutyyppistä jumppaa ja 
venyttelyä. 

   MIESTEN LENTOPALLO, Pulp
syksy 730280a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730280b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 4 
ma 19.00-19.45
Tuntiopettaja Olli Lehtonen
Kuntoa lentopalloa pelaten.

TIISTAI

   KUNTOLIIKUNTA, 
Korvenkylä 
syksy 730283a 
11.9.–27.11.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730283b

15.1.–9.4.2019, 16 t / 30,00 €
Korvenkylän koulu, Rauhantie 21
ti 17.30-18.30
Tuntiopettaja Merja Laurikainen
Monipuolista kunto- ja terveysliikun-
taa, jossa tavoitteena kohentaa liikku-
vuutta, lihasvoimaa ja kehonhallintaa 
ja kokea liikunnan iloa. Liikkuvuushar-
joitteita. Mukaan jumppamatto 
ja juomapullo. 

KESKIVIIKKO

   UUSI! PILATES, 
Joutseno (OS)
syksy 730275a 
12.9.–28.11.2018, 15 t / 56,00 €
kevät 730275b
16.1.–10.4.2019, 16 t / 61,00 €
Joutsenon koulu, Penttiläntie 4
ke 17.15-18.15
Tuntiopettaja Erika Nieminen
Pilates vahvistaa keskivartaloasi tehok-
kaasti, kohentaa ja ylläpitää ryhtiäsi 
sekä pitää selkäsi terveenä. Kaikki 
kehossa tuotettu liike kytketään kehon 
keskustaan periaatteina: tarkkuus, kes-
kittyminen, keskittäminen, kontrolli, 
virtaus ja hallittu hengittäminen. 
Oma jumppamatto.  

   MIESTEN KUNTOLIIKUNTA, 
Korvenkylä
syksy 730281a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730281b
16.1.–10.4.2019, 12 t / 24,00 € 
Korvenkylän koulu, Rauhantie 21
ke 18.30-19.15
Tuntiopettaja Mika-Sakari Komu
Reipasta kuntojumppaa aloittelijoille ja 
aktiiviliikkujille. Sisältää alkulämmitte-
lyn, lihaskunto-osion ja venyttelyt. 

   UUSI! LAVIS-LAVATANSSI-
JUMPPA®, Joutseno (keke)
syksy 730376a 
12.9.–28.11.2018, 15 t / 28,00 €
kevät 730376b
16.1.–10.4.2019, 16 t / 30,00 €
Joutsenon koulu, Penttiläntie 4
ke 18.25-19.25
LAVIS®-ohjaaja Erika Nieminen
Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuo-
to, joka perustuu lavatanssiaskeleiden 
ja jumpan välimuotoon. Tunnilla tans-
sitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten 
humppa, jenkka, rock/jive, cha cha cha 
ja salsa. Tunnilla jopa opit eri lava-
tanssiaskeleiden perusteita kuntoilun 
ohella. Paria ei tarvita. 

   FASCIAMETHOD, Joutseno
syksy 730282a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730282b
16.1.–10.4.2019, 12 t / 24,00 € 
Joutsenon koulu, Penttiläntie 4
ke 19.35-20.20
Tuntiopettaja Erika Nieminen
FasciaMethod on kokonaisvaltaista 
kehonhuoltoa. Keskitymme paran-
tamaan liikkuvuutta toiminnallisiin 
aktiivisin venytyksin nivelten täysiä 
liikeratoja käyttäen ja lihastoiminta-
ketjuja mukaillen. Tunnilla tehdään 
kehon yleisimpiin heikkoihin ja kireisiin 
alueisiin suunnattuja liikehallinta- ja 
liikkuvuusharjoitteita. Oma jumppa-
matto, pilatesrulla ja tennispallo. 

TORSTAI

   UUSI! SALSA, Pulp (keke)
syksy 730366a 
13.9.–29.11.2018, 15 t / 28,00 € 
kevät 730366b
17.1.–11.4.2019, 16 t / 30,00 €
Pulpin koulu, Ahvenlammentie 4
to 18.00-19.00
Tuntiopettaja Pinja Simola
Ympäri maailmaa mainetta niittänyt 
salsa on kahdeksanjakoisen musiikin 
tahtiin tanssittu latinotanssi, josta ei 
menoa ja iloa puutu. Tunnilla opetel-
laan mukaansa tempaavan musiikin 
tahdissa kehonkäyttöä sekä askelku-
vioita, joista rakennetaan koreografia. 

   REGGAETON, Pulp (keke)
syksy 730375a 
13.9.–29.11.2018, 15 t / 28,00 € 
kevät 730375 b
17.1.–11.4.2019, 16 t / 30,00 €  
Pulpin koulu, Ahvenlammentie 4
to 19.10-20.10
Tuntiopettaja Pinja Simola
Reggaeton on rytmikästä, Latina-
laisessa Amerikassa ja Euroopassa 
tanssilattiat villitsevää musiikkia, jossa 
sekoittuu jamaikalainen reggae ja 
Dancehall sekä hip hop. Tässä tanssissa 
on nähtävissä runsaasti keskivartalon 
ja lantion käyttöä sekä hyvää fiilistä! 
Jokaisen tunnin aikana koostetaan yksi 
koreografia. 
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Kuva: Pasi Litmanen

YLÄMAAN ALUE

 ` KÄDENTAIDOT

   PUUTYÖT, Ylämaa (OS) 
(keke)
syksy 210541a 
10.9.–26.11.2018, 33 t / 47,00 €
kevät 210541b
14.1.–8.4.2019, 36 t / 51,00 €
Ylämaan koulu, teknisen työn luokka, 
Aapistie 1
ma 18.00-20.30
Puuseppä Jari Tilli
Valmistamme ohjatusti omia puutöitä 
ja opastamme/autamme koneiden 
käytössä. Voit myös entisöidä ja kor-
jata vanhoja huonekaluja yms. Sopii 
kaiken tasoisille nikkaroijille. Omat 
tarvikkeet ja puutavara mukaan. 

   UUSI! KAIKKEE KIVAA, 
Ylämaa (OS) (keke)
syksy 211010a 
30.10.–27.11.2018, 20 t / 44,00 €
kevät 211010b
15.1.–12.2.2019, 20 t / 44,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
ti 17.30-20.30
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko
“Tehhää kaikkee kivaa askartelua. 
Käytetää mahollisimman paljo kierrä-
tyskamaa. Kurssin toteutuessa laitan 
tietoo eka kerralle mukaa otettavista 
jutuista. Terveisin Minna.” 

 ` LIIKUNTA JA   
TANSSI

   LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®, 
Ylämaa (keke)
syksy 730369a 
11.9.–27.11.2018, 15 t / 30,00 € 
kevät 730369b
15.1.–9.4.2019, 16 t / 33,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1  
ti 17.10-18.10
Lavis®-ohjaaja Anne-Marie Koponen 
Hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssias-
keleiden ja jumpan välimuotoon. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha cha ja salsa. Tunnilla jopa opit 
eri lavatanssiaskeleiden perusteita 
kuntoilun ohella. Paria ei tarvita. 

   ZUMBA® 60 min + 
LIHASKUNTO-VENYTTELY, 
Ylämaa (OS)
syksy 730370a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 42,00 € 
kevät 730370b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 46,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1
ti 18.20-19.50
ZIN Zumba®-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. Sisältö: Zumba® 60 min+ 
erillinen lihaskunto-osuus ja venyttely 
30 min. Taso: keskiraskas. 

   KUNTOLIIKUNTA MIEHILLE 
JA NAISILLE, Ylämaa
syksy 730285a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 e 
kevät 730285b 
16.1.–10.4.2019, 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. Pääpaino 
pitkillä venytyksillä. Sopii kaikenikäisil-
le miehille ja naisille. 
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Kuva: Tuija Näränen

LUUMÄKI

 ` TAITEEN PERUS-
OPETUS – taidetta 
sukupolvelta toiselle

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti 
lapsille ja nuorille tarkoitettua taide-
kasvatusta, jota tarjoamme peruskou-
lun taiteiden opetuksen ulkopuolella 
ja lisänä. Järjestämme Luumäellä 
taiteen perusopetuksen yleisen oppi-
määrän mukaisia opintoja kuvataitees-
sa ja käsityössä. 

Taiteen perusopetus etenee tavoit-
teellisesti tasolta toiselle ja antaa 
oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään. 
Opetuksen myötä nuori saa valmiuksia 
hakeutua vaikkapa alan ammatilliseen 
ja korkea-asteen koulutukseen.

Taidekasvatuksen opetussuunnitel-
mat perustuvat Opetushallituksen 
vahvistamiin taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin. 
Taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän laskennallinen laajuus 
on 500 oppituntia. Opinnot koostuvat 
yhteisistä opinnoista (300 oppituntia) 
ja teemaopinnoista (200 oppituntia). 
Yhteisten opintojen tarkoituksena on 
taiteenalan perustaitojen hankkimi-
nen. Teemaopintojen tarkoituksena 
on yhteisissä opinnoissa hankittujen 
perustaitojen laajentaminen. Taiteen 
perusopetukseen ja opetussuunnitel-
miin voi tutustua osoitteessa: https://
peda.net/ek2/taiteen-perusopetus.

Lisätietoja taiteen perusopetuksesta 
antavat:
Taiteen perusopetuksen opettaja, ku-
vataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 
p. 050 340 7670 
Taideaineiden vastuuopettaja KteO 
Tuija Näränen, p. 050 555 5856.

   KÄSITYÖ 1, 
Kangasvarren koulu (keke)
syksy ja kevät 211101 
10.9.–17.12.2018, 7.1.–6.5.2019
60 t / 64,00 € 
Kangasvarren koulu, käsityöluokka, 
Suo-Anttilantie 166
ma 15.00-16.30
Taiteen perusopetuksen käsityön yh-
teiset opinnot sisältävät tutustumista 
käsityön eri osa-alueisiin. Opetus sisäl-
tää käsityön perustaitojen harjoittelua: 
esineiden ja tekstiilien suunnittelua 
ja valmistusta. Kurssilla opetellaan 
materiaalien ja välineiden monipuo-
lista käyttöä. Myös värien käyttöä ja 
sommittelua harjoitellaan tehtävien 
muodossa. Kurssi on tarkoitettu pää-
asiassa 1.–6.-luokkalaisille. 

   KUVATAIDE 1,
Kangasvarren koulu (keke)
syksy ja kevät 211102 
12.9.–19.12.2018, 9.1.–8.5.2019
60 t / 64,00 €
Kangasvarren koulu, käsityöluokka, 
Suo-Anttilantie 166
ke 15.00-16.30
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen 
yhteiset opinnot sisältävät tutustumis-

ta kuvataiteen eri osa-alueisiin. Kuvan 
tekemisen taitoja harjoitellaan eri 
tekniikoin: piirustus, maalaus, grafiik-
ka, savityöt jne. Kurssilla opetellaan 
myös muoto- ja väriopin perusteita 
sekä sommittelua tehtävien muodos-
sa. Kurssi on tarkoitettu pääasiassa 
1.–6.-luokkalaisille.

   KUVATAIDE/KÄSITYÖ 1A, 
Taavetti (keke)
syksy ja kevät 211104 
10.9.–17.12.2018, 7.1.–6.5.2019
60 t / 64,00 €
Taavetin koulukeskus, kuvataideluok-
ka, B-talo alakerta, Koulutie 4 
ma 18.00-19.30
Opetusryhmässä vuorottelevat 
kuvataiteen ja käsityön tekeminen. 
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen 
yhteiset opinnot sisältävät tutustumis-
ta kuvataiteen eri osa-alueisiin. Kuvan 
tekemisen taitoja harjoitellaan eri tek-
niikoin: piirustus, maalaus, grafiikka, 
savityöt jne. Taiteen perusopetuksen 
käsityön yhteiset opinnot sisältävät 
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 pääasiassa 1.–6.-luokkalaisille. 
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   KUVATAIDE/KÄSITYÖ 1B 
(keke) Taavetti 
syksy ja kevät 211103 
11.9.–18.12.2018, 8.1.–7.5.2019
60 t / 64,00 €
Taavetin koulukeskus, kuvataideluok-
ka, B-talo alakerta, Koulutie 4 
ti 14.00-15.30 
Ks. sisältö kuten kurssissa 211104.

   KUVATAIDE/KÄSITYÖ 2 
(keke) Taavetti 
syksy ja kevät 211105 
22.8.–19.12.2018, 9.1.–8.5.2019
100 t / 86,00 €
Taavetin koulukeskus, kuvataideluok-
ka, B-talo alakerta, Koulutie 4 
ke 18.00-20.15
Ryhmässä voit keskittyä valitsemasi 
taiteen perusopetuksen taiteenalan 
mukaisesti joko kuvataiteen tai käsi-
työn tekemiseen. Taiteen perusope-
tuksen kuvataiteen teemaopinnossa 
laajennetaan kuvataiteen eri osa-aluei-
den osaamista. Kuvan tekemisen 
taitoja syvennetään eri tekniikoin: 
piirustus, maalaus, grafiikka, savityöt 
jne. Taiteen perusopetuksen käsi-
työn teemaopinnossa laajennetaan 
käsityön eri osa-alueiden osaamista. 
Opetus sisältää käsityön perustaitojen 
syventämistä, esineiden ja tekstiilien 
suunnittelua ja valmistusta. Kurssilla 
opetellaan materiaalien ja välineiden 
monipuolista käyttöä. Myös värien 
käyttöä ja sommittelua harjoitellaan 
tehtävien muodossa. Ryhmä on tarkoi-
tettu 7.–9.-luokkalaisille ja peruskou-
lun päättäneille.

 ` KIELET

VENÄJÄ 

   VENÄJÄÄ NOLLASTA 
PUHEESEEN (keke)
syksy 120780a 
10.9–26.11.2018, 22 t / 36,00 €
kevät 120780b
14.1.–8.4.2019, 24 t / 39,00 € 
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1  
ma 18.00-19.30
FL Galina Punkkinen
Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat 
oppia puhumaan venäjää. Tähtäämme 
arjen perustilanteista selviämiseen. 
Kielen rakenteeseen ja sanastoon tu-

tustumme puhumalla. Saat myös tärkeää 
tietoa venäläisestä mentaliteetista ja 
tapakulttuurista. Oppikirjana Kafe Piter 1 
(Finn Lectura).  (Taitotaso A1). 

   EX TEMPORE JA VALMISTETTU 
PUHE jatkuu (OS) (keke)
syksy 120782a 
11.9.–27.11.2018, 22 t / 37,00 €
kevät 120782b
15.1.–9.4.2019, 24 t / 40,00 € 
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1  
ti 17.00-18.30
FL Galina Punkkinen
Tämä kurssi on sinulle, joka haluat 
kehittää rohkeutta ilmaista ajatuksiasi 
venäjäksi. Tarvittavat sanat löytyvät 
sanakirjasta, kielioppi oppikirjasta, mutta 
voimme oppia ja kehittää puheval-
miuksia vain puhumalla. Opit myös 
ymmärtämään venäläistä mentaliteettia. 
Oppimateriaalina opettajan materiaalit 
ja monisteet. (Taitotaso B1).
 

VIITTOMAKIELI 

   UUSI! TUKIVIITTOMIEN AL-
KEET
syksy 121108a 
17.11.–24.11.2018, 14 t / 34,00 €
Taavetin koulukeskus, kieliluokka, 
B-talo, Koulutie 4  
la 9.00-15.00
Puhevammaisten tulkki Irene Liukkonen
Tukiviittomakurssi soveltuu kaikille, 
jotka haluavat oppia tukiviittomia ja 
niiden käyttöä kommunikoinnissa. 
Kurssin aikana opit viittomia arkipäivän 
eri tilanteisiin sekä kuinka tukiviittomia 
käytetään kommunikoinnissa puheen 
tukena. Syksyllä aihealueina ovat mm. 
perhe, vaatteet, värit, paikkoja, verbejä, 
ajanilmaisuja; keväällä kertaamme alkei-
ta ja kasvatamme sanavarastoa. Oppima-
teriaali sisältyy kurssimaksuun. 

   UUSI! TUKIVIITTOMIEN JATKO
kevät 121110b 
19.1.2019, 7 t / 17,00 € 
Taavetin koulukeskus, kieliluokka, 
B-talo, Koulutie 4
la 9.00-15.00
Puhevammaisten tulkki Irene Liukkonen
Soveltuu kaikille jo vähän viittoneille. 
Kurssilla kertaamme alkeita ja kasvatam-
me sanavarastoa. Oppimateriaali sisältyy 
kurssimaksuun. 

 ` TIETOTEKNIIKKA

   TABLETTI JA ÄLYPUHELIN 
syksy 420173a 
12.9.–26.9.2018, 9 t / 32,00 € 
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1 
ke 9.00-11.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Opettelemme rauhalliseen tahtiin table-
tin ja älypuhelimen peruskäyttöä. Tu-
tustumme laitteen omiin ohjelmiin sekä 
sovelluskaupasta ladattaviin ohjelmiin. 
Kokeilemme asetuksien säätämistä ja 
valokuvien ottamista. Kurssi soveltuu 
sekä Android- että Apple-laitteille. 

   INTERNET JA 
SOSIAALINEN MEDIA 
syksy 420174a 
3.10.–17.10.2018, 9 t / 32,00 €
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1
ke 9.00-11.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Opettelemme tiedon hakua internetistä 
ja tutustumme tuotteiden ja palvelujen 
ostamiseen netin kautta. Tarkaste-
lemme myös sosiaalista mediaa kuten 
Facebookia ja WhatsAppia ryhmän kiin-
nostuksen mukaan. Voit tuoda kurssille 
kannettavan tietokoneen, tablettitieto-
koneen tai älypuhelimen. 

   TABLETTI JA ÄLYPUHELIN 
kevät 420175b 
5.3.–19.3.2019, 9 t / 32,00 € 
Taavettihalli, kabinetti 108,
Urheilukuja 1
ti 9.00-11.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Ks. sisältö kuten kurssissa 420173a.

   INTERNET JA 
SOSIAALINEN MEDIA 
kevät 420176b 
26.3.–9.4.2019, 9 t / 32,00 €
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1
ti 9.00-11.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Ks. sisältö kuten kurssissa 420174a.
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 ` ESITTÄVÄ TAIDE

   DRAAMAPAJA (OS)
syksy ja kevät 240109
16.10.–12.11.2018, 12.3.–2.4.2019
30 t / 46,00 €
Taavetti, Joukola, Torikatu 1
ti ja pe 12.30-14.00
Erityisopettaja Annikki Hyytiäinen
Teemme improillen harjoituksia, joista 
kokoamme kaksi esitystä.  Ei ulkolu-
kua, ei muistamispakkoa. Jokainen 
osaa, kun uskaltaa. Kannustus, ilo ja 
heittäytyminen hetkeen ovat mene-
telmänä. Syksyn kokoontumiskerrat: 
ti 16.10., pe 19.10., ti 30.10., pe 2.11., ti 
6.11., pe 9.11. ja esityspäivä ma 12.11. 
Kevään kokoontumiskerrat: ti 12.3., pe 
15.3., ti 19.3., pe 22.3., ti 26.3., pe 29.3. 
ja esityspäivä ma 2.4.

 ` MUSIIKKI

   BÄNDIRYHMÄ 
(erityisryhmä) (OS)
syksy ja kevät 250302 
12.9.–28.11.2018, 16.1.–3.4.2019
12 t / 28,00 €
Luumäen toimintakeskus, 
Marttilantie 28 
ke 14.15-15.00
Tuntiopettaja Heikki Hytti
Kurssi on tarkoitettu erityisryhmille. 
Kurssilla opetellaan rytmiikan har-
joitusta, yhtyesoittoa, laulusolistien 
harjoittelua orkesterin kanssa. Kurssi 
kokoontuu joka toinen viikko: syksyllä 
ke 12.9., 26.9., 10.10., 31.10., 14.11. ja 
28.11. Keväällä: ke 16.1., 30.1., 13.2., 
6.3., 20.3. ja 3.4. 

 ` KUVATAIDE 

   PIIRUSTUSKURSSI, 
Taavetti (OS)
syksy 260245a 
11.9.–27.11.2018, 33 t / 46,00 € 
kevät 260245b
15.1.–9.4.2019 36 t / 50,00 €
Taavetin koulukeskus, tekstiilityön 
luokka, B-talo, Koulutie 4
ti 18.00-20.15
Graafinen suunnittelija 
Mervi Alaoutinen
Perehdymme erilaisiin piirustusteknii-

koihin ja -välineisiin: lyijy-, huopa- ja 
värikyniin sekä yhdistetään opittua 
mm. vesiväreihin. Teoriaa ja paljon 
tekniikkaharjoituksia. Tarvitset omat 
välineet. Välinehankinnoissa apua 
kurssin alussa. Sopii aloittelijalle sekä 
pitempään harrastaneelle. 

   POSLIININMAALAUS, 
Jurvala (OS)
syksy 260611a
10.9.–26.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 260611b
14.1.–8.4.2019, 36 t / 50,00 €
Jurvalan Toukola, Suo-Anttilantie 2
ma 18.30-20.45
Ammatinopettaja/posliininmaalaaja 
Tarja Häsä
Kurssilla perehdymme posliininmaa-
lauksen perustekniikoihin, sommitte-
luun ja värien käyttöön. Maalaamme 
kaikkea kivaa kotiin - seinille taidetta 
ja pöytään persoonallisia astioita! 

   UUSI! TIFFANY- JA 
LYIJYLASILAUANTAI 
syksy 260240a
22.9.–17.11.2018, 18 t / 41,00 €
Taavetin koulukeskus, teknisen työn 
luokka, Koulutie 4
la 10.00-14.30
Tuntiopettaja Tarja Hämäläinen
Kurssilla valmistetaan kuparifolio- ja 
lyijykiskomenetelmillä taso- ja kol-
miulotteisia käyttö- ja koriste-esineitä 
joko valmiin mallin tai omien suunni-
telmien pohjalta. Voit toteuttaa töitä 
myös eri tekniikoita yhdistellen. Kurssi 
on tarkoitettu sekä aloittelijoille että 
aiemmin harrastaneille. Kurssilauantait 
22.9., 13.10. ja 17.11.

 ` KÄDENTAIDOT

   PAJUTYÖT, Luumäki (OS) 
(keke)
210431b 
19.1.–10.3.2019, 48 t / 74,00 €
Taavetin koulukeskus, teknisen työn 
luokka, Koulutie 4
la-su 10.00-16.00
Tuntiopettaja Christa Hirvikallio
Punomme pajutöitä kotiin ja puu-
tarhaan opiskelijoiden toiveiden ja 
osaamisen mukaan. Kokeilemme 
erilaisia tekniikoita sekä toisien 
materiaalien yhdistämistä perintei-
seen pajunpunontaan. Mahdollisuus 
tutustua pajunkuoripunontaan. Sopii 

aloittelijoille ja aiemmin harrastaneille. 
Pajunkeruuohjeet ja työvälineluettelo 
pyydettäessä opettajalta sähköpos-
titse. Pajua voi ostaa opettajalta (ei 
kuorta). Kokoontumiskerrat 19.–20.1., 
9.–10.2. ja 9.–10.3. 

   PUUTYÖT Luumäki (OS)
syksy 210610a
13.9.–29.11.2018, 33 t / 47,00 €
kevät 210610b
17.1.–11.4.2019, 36 t / 51,00 €
Taavetin koulukeskus, teknisen työn 
luokka, Koulutie 4 
to 18.00-20.15
Tuntiopettaja Timo Roni
Kurssilla perehdymme tekemisen 
kautta erilaisiin puutyötekniikoihin 
sekä puulaatuihin. Kurssilla annamme 
ohjausta suunnittelussa, työkoneiden 
ja työkalujen käytössä. Valmistamme 
puutöitä kodin koriste- ja käyttöesi-
neiksi. 

   KÄSILLÄ TEKEMISEN ILOA, 
Luumäki (OS) (keke)
syksy 210731a 
12.9.–28.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210731b
16.1.–10.4.2019, 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. Suunnittelemme yhdessä kurssin 
sisällön. 

   NYPLÄYS, Luumäki (OS)
syksy 210744a 
17.9.–26.11.2018, 30 t / 42,00 €
kevät 210744b
21.1.–8.4.2019, 33 t / 46,00 €
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 mukaan. 
Lukuvuoden lopussa perinteinen 
omakustanteinen retki: kohde ja hinta 
avoin. 
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   HUONEKALUJEN ENTISÖINTI 
JA VERHOILU, 
Luumäki (OS) (keke)
syksy 210808a 
12.9.–28.11.2018, 55 t / 78,00 €
kevät 210808b
16.1.–10.4.2019, 60 t / 86,00€
Pupula, entinen ryhmäpäiväkoti, 
Patteritie 14 B
ke 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo
Kurssilla entisöimme ja verhoilemme 
huonekaluja perinteisiä menetelmiä 
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
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 e
kevät 730286b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 € 
Taavettihalli, Urheilukuja 1  
ma 15.00-15.45
Tuntiopettaja Tiina Vilkuna
Monipuolista kuntoliikuntaa, jonka 
tavoitteena on kehittää ja ylläpitää 
ikääntyneen kehon lihasvoimaa, liik-
kuvuutta ja tasapainoa. Toimintakykyä 
tukevat harjoitteet sopivat hyvin myös 
ensikertalaisille. 

   KUNTOLIIKUNTA, KEVYEMPI, 
Taavettihalli
syksy 730287a
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730287b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Taavettihalli, Urheilukuja 1
ma 17.00-17.45
Tuntiopettaja Heli Kiiveri
Monipuolista kuntoliikuntaa, ei hyppy-
jä eikä vaikeita askelsarjoja! 

   KUNTOLIIKUNTA NAISET, 
sykettä nostava, Taavettihalli
syksy 730288a 
10.9.–26.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730288b
14.1.–8.4.2019, 12 t / 24,00 €
Taavettihalli, Urheilukuja 1
ma 18.00-18.45

Tuntiopettaja Heli Kiiveri
Sykettä nostavaa monipuolista kunto-
liikunta käsipainoja apuna käyttäen. 
Ei vaikeita askelsarjoja. 

KESKIVIIKKO

   MIESTEN KUNTOLIIKUNTA, 
Kangasvarsi
syksy 730297a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730297b
16.1.–10.4.2019, 12 t / 24,00 €
Kangasvarren koulu, 
Suo-Anttilantie 166
ke 19.00-19.45
Tuntiopettaja Heli Kiiveri
Monipuolista kuntoliikuntaa, 
ei hyppyjä/juoksua.

TORSTAI

   IKÄÄNTYNEIDEN 
KUNTOLIIKUNTA, Toukola 
syksy 730289a 
13.9.–29.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730289b
17.1.–11.4.2019, 12 t / 24,00 €
Jurvalan Toukola, Suo-Anttilantie 2
to 15.00-15.45
Fysioterapeutti Tiina Vilkuna
Monipuolista kuntoliikuntaa, jonka 
tavoitteena on kehittää ja ylläpitää 
ikääntyneen kehon lihasvoimaa, liik-
kuvuutta ja tasapainoa. Toimintakykyä 
tukevat harjoitteet sopivat hyvin myös 
ensikertalaisille. 

   LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA®, 
Kangasvarsi (keke)
syksy 730371a 
13.9.–29.11.2018, 15 t / 30,00 €
kevät 730371b 
17.1.–11.4.2019, 16 t / 33,00 € 
Kangasvarren koulu, sali, 
Suo-Anttilantie 166
to 16.30-17.30
Lavis®-ohjaaja Anne-Marie Koponen
Hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssias-
keleiden ja jumpan välimuotoon. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, 
cha cha cha ja salsa. Tunnilla jopa opit 
eri lavatanssiaskeleiden perusteita 
kuntoilun ohella. Paria ei tarvita. 

   ZUMBA® 60 min + LIHAS-
KUNTO-VENYTTELY, 
Kangasvarsi (OS)
syksy 730372a 
13.9.–29.11.2018, 22 t / 42,00 €
kevät 730372b 
17.1.–11.4.2019, 24 t / 46,00 € 
Kangasvarren koulu, sali, 
Suo-Anttilantie 166
to 17.40-19.10
ZIN Zumba®-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. Sisältö: Zumba® 60 min + 
erillinen lihaskunto-osuus ja venyttely 
30 min. Taso: keskiraskas. 

   YOGA FLOW™, Kangasvarsi
syksy 730170a 
13.9.–29.11.2018, 15 t / 36,00 € 
syksy 730170b
17.1.–11.4.2019, 16 t / 39,00 € 
Kangasvarren koulu, 
Suo-Anttilantie 166
to 19.20-20.20
Yoga Flow™-ohjaaja 
Anne-Marie Koponen
Yoga Flow™ on mielen ja kehon 
yhteistyötä korostava ja kehon voimaa 
ja hallintaa lisäävä harjoitus. Asanat 
haetaan hengitystä seuraten ja ne 
yhdistetään erilaisiksi liikejatkumoiksi. 
Yoga Flow- nimi tulee tavasta suorittaa 
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet 
virtaavat alkuasennosta toiseen. Tunti 
sopii kaikille. Oma alusta.
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 ` KUVATAIDE 

   MAALAUSKURSSI 
(Vedic Art), Taipalsaari
syksy 260246a 
19.9.–28.11.2018, 18 t / 26,00 €
kevät 260246b
16.1.–3.4.2019, 18 t / 26,00 €
Taipalsaaren kirkonkylän vanha koulu
ke 17.30-19.45
Vedic art –opettaja Eliisa Kivistö
Vedic Art koostuu 17 taiteen prinsii-
pistä. Alamme vähitellen muistamaan 
miten maalata, rikastuttaen omaa 
ilmaisua. Ei osaamisvaatimuksia. Ota 
mukaan pehmeä lyijykynä, värit ja 
paperit. Sopii myös aiemmin maalausta 
harrastaneille. Kokoontumiskerrat syk-
syllä: 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 
28.11.; keväällä: 16.1., 30.1., 13.2., 6.3., 
20.3. ja 3.4.

   LASI- JA MOSAIIKKIPAJA, 
Taipalsaari (OS) (keke)
syksy 260306a 
12.9.–28.11.2018, 33 t / 46,00 € 
kevät 260306b
16.1.–10.4.2019, 36 t / 50,00 €
Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 
Ankeriaantie 10
ke 17.30-19.45
Artenomi Anna-Maija Jokinen
Pajassa valmistamme käyttö- ja koris-
te-esineitä tiffany-, lyijylasi-, sulatus- ja 
mosaiikkitekniikoilla tai näiden yhdis-

Kuva: Pasi Litmanen
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telmillä. Käytämme myös kierrätyslasia 
(pullot, purkit, ikkunalasi) kokeillen 
eri tuunaustapoja. Kurssi sopii sekä 
aloittaville että aiemmin harrastaneille. 
Oma lasiveitsi mukaan. Materiaalit eivät 
kuulu kurssin hintaan.

 ` KÄDENTAIDOT

   OMPELU JA KÄSITYÖ, 
Vehkataipale (OS) (keke)
syksy 210624a 
12.9.–28.11.2018, 33 t / 46,00 €
kevät 210624b
16.1.–10.4.2019, 36 t / 50,00 €
Vehkataipaleen koulu, Kanavakuja 7
ke 18.00-20.15
Artenomi Pirjo Miikki
Kurssilla ompelemme ja ideoimme 
vaatteita sekä valmistamme tuotteita 
kierrättämällä materiaaleja kestävän 
kehityksen mukaisesti; korjausompelua, 
kierrätys- tai uusien vaatteiden ompe-
lua, erilaisia pientuotteita ja tekstiilitöi-
tä. Harjoittelemme saumurin käyttöä 
(esim. trikoovaatteiden ompelua lapsil-
le) ja hyödynnämme lehtien valmiskaa-
voja. Omat ompelutarvikkeet mukaan. 

   KÄSITYÖPAJA - KIERRÄTÄ JA 
TUUNAA, Taipalsaari (keke)
syksy 210630a 
10.9.–8.10.2018, 15 t / 25,00 €
kevät 210630b
14.1.–18.2.2019, 18 t / 30,00 €
Taipalsaaren kirkonkylän uusi koulu, 
taitoluokka, Koulutie 3
ma 18.00-20.15
Artesaani Kirsti Laine
Kierrätämme/tuunaamme vanhaa tai 
valmistamme uutta erilaisin teks-
tiilityön menetelmin (mm. ompelu, 
kirjonta, huovutus, kankaanpaino jne.) 
opiskelijoiden omien sekä kiinnostuk-
sen mukaan. Soveltuu eri-ikäisille ja 
eritasoisille käsityöstä kiinnostuneille 
- vasta-alkajista edistyneisiin. Materiaa-
leja hankimme omatoimisesti, yhdessä 
ja opettajaltakin löytyy. 

 ` LIIKUNTA, TANSSI 
JA JOOGA 

TIISTAI

   KUNTOA JA 
KEHONHUOLTOA, Taipalsaari
syksy 730230a
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730230b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
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Taipalsaaren kirkonkylän uusi koulu, 
Koulutie 3 
ti 17.50-18.35
Ryhmäliikunta- ja kuntosaliohjaaja 
Jaana Uusipuro
Vahvistetaan koko kehoa rauhallisilla 
mutta tehokkailla liikkeillä, lisätään 
liikkuvuutta ja tasapainoa sekä veny-
tellään. Sopii kaikenikäisille ja -tasoisil-
le. Oma jumppa-alusta.

   TEHOJUMPPA, Taipalsaari
syksy 730298a
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730298b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 €
Taipalsaaren kirkonkylän uusi koulu, 
Koulutie 3 
ti 17.00-17.45
Ryhmäliikunta- ja kuntosaliohjaaja 
Jaana Uusipuro
Tehokas ja yksinkertainen perus-
jumppa, jossa jokainen treenaa oman 
tasonsa mukaan. Tunnilla nostetaan 
sykettä, harjoitetaan koko kehon 
lihaksia helpoilla, mutta tehokkailla 
liikkeillä. Mukaan jumppa-alusta ja 
käsipainot.

   KUNTOLIIKUNTA, 
IÄKKÄÄMMÄT, Vehkissali
syksy 730295a
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
Vehkataipaleen koulu, 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    
11.9.–27.11.2018, 11 t / 23,00 €
Vehkataipaleen koulu, Kanavakuja 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. 

   KUNTOLIIKUNTA, Vehkissali
kevät 730295b
15.1.–9.4.2019, 12 t / 24,00 € 
Vehkataipaleen koulu, Kanavakuja 7
ti 18.00-18.45
Tuntiopettaja Anne Kiljunen

Ks. sisältö kuten kursseissa 
730295a ja 730296a.  

KESKIVIIKKO

   SALSA, Saimaanharju
syksy 730374a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 € 
kevät 730374b 
16.1.–10.4.2019, 12 t / 24,00 € 
Saimaanharjun yhtenäiskoulun sali, 
Ankeriaantie 10
ke 18.30-19.15
Tuntiopettaja Pinja Simola
Ympäri maailmaa mainetta niittänyt 
salsa on kahdeksanjakoisen musiikin 
tahtiin tanssittu latinotanssi, josta ei 
menoa ja iloa puutu. Tunnilla opetel-
laan mukaansa tempaavan musiikin 
tahdissa kehon käyttöä sekä askelku-
vioita, joista rakennetaan koreografia. 

   TOIMINNALLINEN 
HARJOITTELU, Saimaanharju
syksy 730213a 
12.9.–28.11.2018, 11 t / 23,00 €
kevät 730213b 
16.1.–10.4.2019, 12 t / 24,00 €
Saimaanharjun yhtenäiskoulun sali, 
Ankeriaantie 10
ke 19.20-20.05
Fysioterapeuttiopiskelija Pinja Simola
Tunnilla pääpaino on toiminnallisissa 
liikkeissä, joissa vahvistetaan moni-
puolisesti koko kehon lihaksistoa, 
tasapainoa, kehonhallintaa sekä 
pyritään lisäämään liikkuvuutta. Tunti 
sisältää sekä kehonpainoharjoittelua 
että välineellä tehtäviä liikkeitä. Oma 
kahvakuula ja alusta. 
Taso: keskiraskas/raskas.

LAUANTAI/SUNNUNTAI

   JOOGA JA MINDFULNESS
syksy 730414a 
22.–23.9.2018, 8 t / 23,00 €
Taipalsaaren kirkonkylän uusi koulu, 
Koulutie 3
la ja su 10.00-13.00 
Mindfulness- ja joogaohjaaja
Merja Tompuri 
Rauhoittava ja voimauttava viikon-
loppukurssi, jonka aikana joogataan 
lempeää hathajoogaa, tehdään mind-
fulness-harjoituksia sekä perehdytään 
tietoiseen läsnäoloon yhtenä stressin-
säätelymenetelmänä. Sopii aiheeseen 
tutustuville sekä jo jonkin aikaa har-

joittaneille. Ota mukaan avoin mieli, 
oma jooga-alusta, istuintyyny tms. 
sekä pue rennon lämpimät vaatteet. 
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Julkinen tiedote
Jaetaan kaikkiin talouksiin


