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OPISTON TYÖVUOSI 

Syyslukukausi  7.9.–13.12.2020

Syysloma vko 43, 19.–25.10.2020

Kevätlukukausi 11.1.–11.4.2021

Hiihtoloma vko 9, 1.3.–7.3.2021

Pääsiäisloma 1.–5.4.2021*

Kesäkurssit 26.4.2021 alkaen 

*Pääsiäisloman vuoksi pitämättä jääneet 
opetuskerrat pidetään viikolla 15.

Opistolla on oikeus tehdä muutoksia opinto-
ohjelmassa ilmoitettuihin kurssitietoihin.

Viime keväänä koronaviruspandemia keskeytti kansalaisopistojen lähiopetuksen. Uudenlainen 
poikkeustilanne toi epävarmuutta arkeen. Epävarmuutta emme voi poistaa. Voimme kuitenkin 
varautua tulevaan ja suunnitella sitä epävarmuustekijät huomioiden. Meillä EKKOssa tämä tarkoittaa 
valmistautumista kurssien toteuttamiseen etäopetuksena, mikäli joutuisimme syksyllä poikkeustilaan 
uudestaan. Lisäksi olemme suunnitelleet syyskauden tarjontaan joitain kokonaan etäopetuksena 
toteutettavia kursseja. Syksyllä verkon kautta pääsee esimerkiksi harrastamaan monipuolisesti 
joogan eri muotoja, oppimaan venäjän aakkosia, kokeilemaan laulunkirjoitusta tai vaikkapa luovaa 
kirjoittamista. Verkkototeutuksiin voit tutustua sivuilla 12-14.

Edellisvuoden lyhyeksi jääneen kevätkauden vuoksi päätimme pidentää syyskautta kahdella 
viikolla. Syyskausi jatkuu siten poikkeuksellisesti joulukuun puoliväliin asti. Pidennetyn kauden 
aikana on erinomainen mahdollisuus tutustua EKKOn kurssiuutuuksiin, kuten unkarin kieleen, 
dokumenttikuvaukseen, makrameen tekoon, toiminnalliseen harjoitteluun tai istuen tehtävään 
kuntotanssiin. Lisäksi viime lukuvuodelta tutut maksuttomat Digipisteet ja Digi pintaan! -pajat 
jatkuvat EKKOssa syyskauden ajan. 

Ohjelman kannen sininen väri viittaa EKKOn kestävän kehityksen erityisteemaan, joka on tämä 
vuonna vesi. Kestävä kehitys näkyy opiston kurssien ohella toiminnan kehittämisessä. Tänä 
lukuvuotena uutta onkin mahdollisuus suorittaa kielten opiskelusta osaamismerkki. Osaamismerkin 
avulla opiskelija voi osoittaa opiston kursseilla karttuneen osaamisensa. Osaamismerkit ovat meillä 
kehittämisvaiheessa ja ensimmäiseksi tarjoamme merkkejä espanjan, ranskan ja suomen kielissä. 
Kieltenopiskelua voi jatkaa kaikilla kursseillamme myös entiseen tapaan.

Syyskauden päätteeksi sanomme haikein mielin hyvästit kursseillemme Taipalsaarella. Lämmin kiitos 
kuluneista vuosista ja tervetuloa aiempien vuosien tapaan EKKOn kursseille Lappeenrantaan. 

Tervetuloa EKKOon oppimaan ja harrastamaan!
Emilia Valkonen, rehtori

`` PYSYTÄÄN PINNALLA – OPITAAN JA TEHDÄÄN YHDESSÄ!

`` 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 noin 20 000 tuntia opetusta ja 900 
kurssia 

• noin 12 000 kurssilaista
• 70 opetuspaikkaa
• 9 päätoimista työntekijää ja 132 

tuntiopettajaa 

(v. 2019 tilastoja)
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`` YHTEYSTIEDOT 

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

Ajantasaisimmat tiedot kurssiuutuuksista 
tai kurssien peruuntumisista, kurssiuutiset 
ja tiedotteet löydät kotisivuiltamme 
ekko.fi. Voit seurata meitä myös Facebookissa 
nimellä Etelä-Karjalan kansalaisopisto ja 
Instagramissa nimellä ekko_opisto.

OPISTON TOIMISTO

Yhteystiedot toimistoon: toimisto@ekko.fi 
tai 044 566 4553.

Opistotalo eli kansalaisopiston päätoimipaikka 
sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, 
osoitteessa Pohjolankatu 27, Lappeenranta. 
Opistotalossa sijaitsee toimisto. 

Sen aukioloajat ovat opetuskaudella 
(7.9.–13.12.2020, 11.1.–15.4.2021) 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 4.–6.8.2020 
ti-to klo 10.00-15.00, 
pe suljettu ja 10.8.–3.9.2020 maanantaisin 
pitempään eli klo 10.00-18.00 
ja ti-to klo 10.00-15.00, pe suljettu.

Syys- ja hiihtolomalla eli viikoilla 43 ja 9 ja 
pääsiäislomalla toimisto on suljettu. 
Toimisto on suljettu myös kesälomien 
(18.6.–3.8.2020) 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 
opetuspaikkaa ympäri Lappeenrantaa ja 
lähikuntia.

`` HENKILÖSTÖ
Rehtori Emilia Valkonen, 044 071 1707
Apulaisrehtori Sanna Nurmi, 044 742 0173
Toimistosihteeri Pirkko Muukka, 044 566 4553
Taloussihteeri Pirjo Maarit Kukko, 044 566 3363
IT-tuki ja tietotekniikan vastuuhenkilö 
Pasi Litmanen, 050 555 7271
Koulutussuunnittelija
Sanna Laukkarinen, 050 555 1676

PÄÄTOIMISET OPETTAJAT JA AINEIDEN 
VASTUUHENKILÖT
Päätoimisen henkilöstön sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa etunimi.sukunimi@ekko.fi 

Yhteiskunnallisten aineiden vastuuhenkilö, 
FM Sanna Laukkarinen, 050 555 1676

Tietotekniikan ja musiikin vastuuhenkilö, 
MTI Pasi Litmanen, 050 555 7271

Liikunnan vastuuopettaja, 
FM Sinikka Miettinen, 050 555 1954

Vieraiden kielten vastuuhenkilö, 
FM Sanna Nurmi, 044 742 0173

4

http://www.ekko.fi
http://www.ekko.fi
https://www.facebook.com/ekkokansalaisopisto/
http://www.instagram.com/ekko_opisto/
mailto:toimisto@ekko.fi
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Kädentaitojen ja taideaineiden opettaja, 
KteO Tuija Näränen, 050 555 5856

Suomen kielen vastuuopettaja, 
FM Sirpa Tereska, 044 566 3364

TUNTIOPETTAJAT
Opistossa on noin 132 tuntiopettajaa. 
Heidät tavoitat toimistomme kautta.

YHTEYSHENKILÖT YMPÄRISTÖKUNNISSA
Luumäki: Riitta Lempiäinen, 040 167 7270, 
rlmpinen@gmail.com
Taipalsaari: hallintosihteeri Piia Pouttu, 
040 710 6096, piia.pouttu@taipalsaari.fi  

ILMOITTAUDU:
1) Opistotalossa, Pohjolankatu 27,
 Lappeenranta:
 4.–6.8.2020: ti-to klo 10.00-15.00, 
 pe suljettu.
 10.8.–3.9.2020: ma klo 10.00-18.00 ja ti-to 

klo 10.00-15.00, pe suljettu.

 7.9.2020 alkaen opetuskaudella: 
 ma-ti klo 10.00-17.15 ja 
 ke-to klo 10.00-15.00, 
 pe suljettu.

2) Netin kautta alkaen 8.6.2020:
 ekko.fi ➝ Hae kursseja/Ilmoittaudu
 Netti-ilmoittautumisohjeet ovat luettavissa 

opiston kotisivuilla.

3) Marketeissa:
 LPR:n Prismassa ma 17.8.2020 
 klo 10.00-17.00 
 Joutsenon S-marketissa ti 18.8.2020 
 klo 12.00-17.00  

`` 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. 

4) Luumäen kunnantalolla 
 ma 31.8.2020 klo 13.00-17.00

5) Yksilöopetus
 musiikki: ilmoittautumisohjeet kurssien 

kohdalla 
 kielet ja tietotekniikka: ks. yhteystiedot 

ainekohtaisista esittelyistä s. 16 ja 46.

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

Ilmoittautuessasi kursseille hyväksyt opiston 
järjestyssäännöt, ekko.fi ➝ opiskelijalle ➝ 
EKKOn järjestyssäännöt.

Lukuvuoden 2020–2021 kurssit on jaettu 
syys- ja kevätkauden kursseiksi. Kaikille 
kursseille voi ilmoittautua jo 8.6.2020 alkaen. 
Voit ilmoittautua sekä syksylle että keväälle 
tai vain toiselle kaudelle.

http://www.ekko.fi
http://www.ekko.fi
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ILMOITTAUTUMINEN SAMALLA KERTAA SYKSYN JA KEVÄÄN KURSSEILLE 

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

yhteydessä ja
• maksa samalla kevään kurssimaksu.  

Halutessasi voit maksaa kevään 
kurssimaksun myöhemmin. Tällöin toimisto 
lähettää kurssin maksulinkin joulukuun 
loppuun mennessä sähköpostiisi. Mikäli 
sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, ota yhteys 
toimistoon. Muistathan ilmoittautuessasi 
tarkistaa sähköpostiosoitteesi. Opisto ei 
lähetä laskuja. 

Jos ilmoittaudut samalla kertaa syys- ja 
kevätkauden 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 
joulukuun loppuun mennessä 
sähköpostiisi. Mikäli sinulla ei ole 
sähköpostiosoitetta, ota yhteys toimistoon. 
Muistathan ilmoittautuessasi tarkistaa 
sähköpostiosoitteesi. Opisto ei lähetä 
laskuja.

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

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

• Maksa syksyn kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä.
• Jos ilmoittaudut vain kevään kurssille, maksa kevään kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä 

tai viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua. (ks. perumisehdot s. 7)

ILMOITTAUTUMINEN VAIN SYKSYN TAI KEVÄÄN KURSSEILLE

VARASIJALLE ILMOITTAUTUMINEN 
Mikäli kurssi on täynnä, voit ilmoittautua 
varasijalle. Toimisto ilmoittaa vapautuneesta 
kurssipaikasta tekstiviestillä, johon on 
vastattava kahden vuorokauden kuluessa. 
Muutoin vapaata paikkaa tarjotaan seuraavana 
varalla olevalle. 

KURSSIPAIKAN MAKSAMINEN
•  Kurssimaksu maksetaan heti 

ilmoittautumisen yhteydessä niin netissä 
kuin toimiston asiakaspalvelussakin (ks. 
ilmoittautumisohjeet yllä). Kurssimaksu 
tulee olla suoritettuna viimeistään 
seitsemän (7) vuorokautta ennen 
kurssin alkua. Kurssimaksun maksamatta 
jättäminen ei ole osallistumisen peruminen. 
Perumattomasta kurssipaikasta veloitetaan 
perumisehtojen mukaisesti.

•  Emme lähetä laskuja. 
•  Maksut ovat kurssikohtaisia. 
•  Kurssilla tarvittavat oppikirjat ja 
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tarvikkeet opiskelijat hankkivat itse. 
Oppikirjahankinnat suositellaan tekemään 
syys- ja kevätkaudella vasta kurssin alkaessa. 
Opisto ei vastaa opiskelijan tekemistä 
kirjahankinnoista.

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

•  Jos kurssimaksun verkkomaksamisessa 
on ongelmia, soita tai lähetä sähköpostia 
opiston toimistoon, 044 566 4553 tai 
toimisto@ekko.fi.

•  Kurssimaksun voi suorittaa netissä myös 
ePassilla ja Smartumilla. Tyky-kuntosetelillä 
ja Eazybreakillä maksaminen on mahdollista 
opiston toimistossa. Maksuseteleitä ei 
voi käyttää muskareiden, lapsi-vanhempi 
-ryhmien, mindfulness-kurssien eikä kielten 
kurssimaksuihin. Maksusetelillä maksettuja 
kurssimaksuja ei hyvitetä opiskelijalle.

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

•  Kurssin alkaminen edellyttää, että 
vähintään kurssin minimimäärä opiskelijoita 
ilmoittautuu sitovasti (kurssimaksun 
maksamalla tai maksusuunnitelman 
esittämällä) seitsemän (7) vuorokautta 
ennen kurssin alkua opistolle. 
Minimiosallistujamäärä on Lappeenrannassa 
10 opiskelijaa ja kunnissa 8 opiskelijaa.

KURSSIPAIKAN PERUMINEN
• Kurssipaikan voi perua maksutta 

ilmoittamalla 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 
peruminen on tehtävä edeltävänä torstaina. 

• Jos peruminen tapahtuu 1-6 päivää 
ennen kurssin alkua, veloitamme 10 euron 
käsittelymaksun. Tämän jälkeen opiskelija 

maksaa kurssimaksun kokonaan, myös 
silloin, kun hän jättää tulematta kurssille tai 
keskeyttää sen.

• Kurssin alettua peruuttamattomasta 
kurssipaikasta veloitetaan koko kurssimaksu 
ja mahdolliset yhteisesti hankitut tarvikkeet.

• Kurssin 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.

• Mahdollisesta yksilöopetuksen opetuskerran 
perumisesta opiskelijan on ilmoitettava 
suoraan opettajalle viimeistään 24 tuntia 
ennen tunnin alkua. Muussa tapauksessa 
tunti katsotaan pidetyksi. Pitämättömiä 
tunteja ei voi siirtää seuraavalle 
lukuvuodelle.  

KURSSIN TAI OPETUSKERRAN 
PERUUNTUMINEN
• Kurssi toteutetaan, jos kurssikohtainen 

minimiopiskelijamäärä täyttyy viimeistään 
seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin 
alkua. Minimiopiskelijaraja on 10 opiskelijaa 
kaupungissa ja kunnissa 8 opiskelijaa.

• Opiston rehtorilla on oikeus poiketa 
ryhmäkokovaatimuksista, jos ne ovat 
riittävästi perusteltuja. Opistolla on 
muutenkin oikeus tehdä muutoksia opinto-
ohjelmassa ilmoitettuihin kurssitietoihin.

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

• Jos kurssi peruuntuu opistosta 
riippumattomasta syystä tai kurssin 
minimiosallistujamäärä ei täyty, 
kurssimaksu palautetaan tai se voidaan 
hyvittää jonkin toisen kurssin hinnasta. 
Palautuksia varten tilinumero ilmoitetaan 
osoitteeseen palautukset@ekko.fi. 
Opiskelijan mahdollisesti hankkimia 
kurssitarvikkeita tai oppikirjoja ei hyvitetä. 
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ePassilla, Smartumilla, Tyky-kuntosetelillä ja 
Eazybreakillä maksettuja kurssimaksuja ei 
hyvitetä opiskelijalle.

• Opintoryhmä voi peruuntua yhden kerran 
lukukauden aikana opettajan sairastumisen 
vuoksi ilman korvattavaa kertaa. Jos 
opettajan poissaoloja tulee enemmän, 
opisto hankkii sijaisen tai puuttuvat kerrat 
pidetään välittömästi opetuskauden jälkeen.

• Peruuntumisista ja mahdollisista 
opetuskertojen 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. Kurssin 
vaihtamisesta ei voi sopia kurssin opettajan 
kanssa.

• Jos opiskelija keskeyttää opiskelunsa 
henkilökohtaisista syistä, kurssimaksua ei 
palauteta. 

• Mikäli opiskelija joutuu perumaan 
osallistumisensa kurssin alkuvaiheessa 
terveydellisistä syistä (edellyttää 
lääkärintodistusta), kurssista veloitetaan 
ennen perumista pidetyt kerrat. 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 
kurssimaksupalautuksia.

• Ilmoita välittömästi opiston toimistoon 
kurssin vaihtamisesta tai keskeyttämisestä, 
jotta voimme tarjota opiskelupaikkaa 
mahdolliselle varasijalla olijalle. 

POISSAOLOJEN KORVAAMINEN
• Poissaoloja ei voi korvata osallistumalla 

jonkin 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 kurssimaksussa heti 
toimistoilmoittautumisen yhteydessä, 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.

• Kaikukortilla voi osallistua määritellyille 
kursseille maksutta. Kortti kattaa 
kurssimaksun ja mahdollisista materiaali- 
tai oppikirjakuluista opiskelija vastaa itse. 
Kaikukortti-paikkoja on yksi/kaikukortti-
kurssi niin kauan kuin kursseilla on tilaa. 
Kaikukortti-etuutta voi käyttää vain kerran 
lukukaudessa. Lisätietoja Kaikukortti-
kursseista saa opiston toimistosta.
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`` TIETOA OPISKELUSTA

• Opiston opetusryhmien enimmäiskokoa 
on rajattu turvavälien noudattamiseksi. 
Opetusryhmiin voi kuitenkin ilmoittautua 
varalle. Suurennamme ryhmäkokoja, 
mikäli se on turvallista. Tällöin toimisto 
ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä yhteyttä 
jonossa oleviin.

• Opisto voi poikkeustilanteessa muuttaa 
lähiopetuksena toteutettavaksi suunnitellun 
kurssin etäopetukseksi määräajaksi tai 
kokonaan.

• Tilajärjestelyt saattavat muuttua mahdollisen 
epidemiatilanteen ja siihen liittyvien 
rajoitusten vuoksi.

• Riskiryhmiin kuuluvia ja 70 vuotta täyttäneitä 
opiskelijoita pyydämme harkitsemaan 
erityisen huolellisesti osallistumista 
lähiopetukseen.

• Älä osallistu opetukseen tai tule opistolle 
oireisena.

• Pese kätesi aina ulkoa sisälle tullessasi 
sekä aina aivastamisen tai yskimisen 
jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi 
likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin 
paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos 
käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään 
käsihuuhdetta, jota löytyy Pohjolankadun 
ja Kauppakadun kaikista opetustiloista ja 
toimistosta.

• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä laita 
suun eteen kertakäyttönenäliina ja heitä se 
heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole 
saatavilla, suojaa suu kyynärtaipeella. Pese 
kädet tämän jälkeen. 

• Maskia voi halutessaan käyttää ottaen 
huomioon siihen liittyvät THL:n ohjeet.

• Fyysistä kontaktia tulee välttää. Pidä huolta 
turvaväleistä (1-2 m) opetuksen aikana ja 
yleisissä tiloissa.

• Puhdista yhteiskäytössä oleva työ- ja 
opiskeluvälineet ja työkoneet aina oman 
käytön jälkeen.

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

OPPITUNTI 
Yksi oppitunti (t) on 45 min.

OSAAMISMERKIT
Opiston opiskelijat voivat hakea 
osaamismerkkejä kieliopinnoistaan. Kurssit, 
joilla osaamismerkin voi suorittaa, on ilmoitettu 
opinto-ohjelmassa kurssin nimen perässä *:llä. 
Ks. lisätietoa s. 15.

EKKOn PEDA.NET
Joillakin kursseilla on käytössä kurssisivut 
opiston Peda.netissä osoitteessa peda.net/ek2. 
Siellä jaetaan esimerkiksi opiskelumateriaalia ja 
lisätietoa kurssien sisällöistä. Kurssien opettajat 
kertovat mahdollisesta Peda.netin käytöstä 
opiskelijoilleen. 

TODISTUKSET
Opisto antaa säännöllisesti opiskelleille 
pyydettäessä todistuksen. Lukuvuoden 
2020–2021 todistukset maksavat 5 euroa/kpl. 
Edellisten lukuvuosien todistukset maksavat 10 
euroa/kpl. Yli 10 vuotta vanhoista opinnoista 
todistuksia ei anneta.

KORONAVIRUSEPIDEMIAN  
HUOMIOIMINEN EKKOSSA

HYGIENIAOHJE EKKON 
OPISKELIJOILLE JA OPETTAJILLE

http://www.peda.net/ek2
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VAKUUTUKSET
Opiskelijat eivät ole opiston puolesta 
vakuutettuja. Opisto ei vastaa luokkiin, 
käytäviin ja pukuhuoneisiin jätetyistä vaatteista 
tai muista tavaroista ja tarvikkeista.

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

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

VALOKUVAAMINEN JA VIDEOINTI
Opisto valokuvaa ja videoi opiston toimintaa 
opintoryhmissä ja eri tilaisuuksissa. Valokuvia 
ja videoita käytetään opiston kotisivuilla, 
opinto-oppaissa sekä opiston mainonnassa. 
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.

TIEDOTTAMINEN
Mahdollisista kurssimuutoksista tai lisäyksistä, 
lyhytkursseista ja yleisöluennoista tiedotetaan 
pääasiallisesti opiston kotisivuilla ekko.fi, 
opiston ilmoitustauluilla ja aluelehdissä sekä 
opiston sosiaalisen median kanavissa.

TIETOSUOJA
Opisto ei luovuta opiskelijoiden 
tietoja ulkopuolisille tahoille. EKKOn 
opiskelijarekisterin tietosuojaseloste on 
luettavissa opiston kotisivuilla.

MARKKINOINTI- JA TIEDOTELUPA
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään 
markkinointi- ja tiedotelupaa, joka koskee vain 
EKKOn toimintaa. Antamalla markkinointiluvan 
sallit opiston lähettää tietoa tulevista 
kursseistaan sähköpostilla tai tekstiviestillä. 
Antamalla tiedoteluvan sallit opiston lähettää 

EKKOn uutiskirjeen sähköpostilla 2-3 kertaa 
vuodessa. Voit poistaa antamasi tiedote- ja 
markkinointiluvat milloin tahansa.

ILMOITA MUUTOKSISTA 
Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa 
mahdollisista muutoksista yhteystiedoissa. 
Näin varmistamme tiedonkulun mahdollisten 
kurssimuutosten tai tuntien peruuntumisten 
yhteydessä. Kurssin vaihtamisesta tai 
keskeytyksestä on myös ilmoitettava 
toimistoon, jotta mahdollinen varasijalla olijalle 
voidaan tarjota kurssipaikkaa.  

PALAUTE 
Anna palautetta ja tee kurssiehdotuksia 
opiston kotisivuilla (Lähetä palaute / viesti), 
suoraan opettajalle tai toimistoon. Kaikki 
palaute on meille tärkeää.

`` YKSILÖ- JA  
 PIENRYHMÄOPETUS
Halutessasi voit tulla EKKOon opiskelemaan 
myös itsenäisesti tai pienryhmässä (alle 8 
henkilöä). Opisto tarjoaa yksilöopetusta 
kielissä ja tietotekniikassa. Lisätietoa 
ilmoittautumisesta ja hinnoista löydät opinto-
oppaasta ainekohtaisten esittelyjen yhteydestä. 

`` TILAUSKOULUTUS
Opisto tarjoaa tilauksesta organisaatioille, 
yrityksille ja yhteisöille yksilöllisiä 
koulutusratkaisuja omilla osaamisalueillaan. 
Tilauskoulutusten pääpaino on kielten, 
tietotekniikan ja liikunnan koulutuksissa. 
Koulutukset suunnitellaan yhteistyössä tilaajan 
kanssa ja räätälöidään asiakkaan tarpeita 
vastaaviksi. 
Lisätietoa tilauskoulutuksesta antaa rehtori 
Emilia Valkonen, 044 071 1707 tai 
rehtori@ekko.fi.  

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

SATAMAN VALOT la 29.8.2020

EKKO on mukana Sataman valot –
tapahtumassa Lappeenrannan satamatorilla.

EKKOn YLEISÖLUENNOT 

EKKO järjestää yleisöluentoja yhteistyössä 
Lappeenrannan kaupunginkirjaston kanssa 
(Tarinasali, Valtakatu 47) torstaisin klo 18.00-
19.30.

`` 24.9. KAAKKOIS-SUOMEN ELÄINSUOJE-
LUYHDISTYS (KASEY) RY: Eläinten puolesta 
jo 50 vuotta. Millaista on eläinsuojelutyö 
Suomessa? Miten Kasey toimii? Miten jokainen 
voi tarjota panoksensa eläinten hyväksi? Tule 
kuuntelemaan tärkeää asiaa eläinsuojelusta ja 
oppimaan uutta paikallisesta eläinsuojelutyös-
tä. Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:n 
eläinkoti Pesän vastaava ja SEYn vapaaehtoi-
nen eläinsuojeluneuvoja Laura Hölkki luennoi 
mitä eläinsuojelutyö tarkoittaa ja mitä työn 
avulla voidaan saavuttaa.

`` 1.10. KASEY RY: Luonnoneläimet lähel-
lä. Miten toimia kun kohtaa apua tarvitsevan 
luonnoneläimen? Mistä tunnistaa onko eläin 
apua vailla? Tarvitsevatko luonnoneläimet 
apuamme? SEYn vapaaehtoinen luonnonvarai-
siin eläimiin erikoistunut eläinsuojeluneuvoja 
Mirkka Nousiainen kertoo luonnonvaraisten 
eläinten oikeuksista ja tarpeista.

`` 8.10. KASEY RY: Kissan hoito. Mitä kissa 
tarvitsee voidakseen hyvin? Miten voi lisätä 
oman kissan hyvinvointia? Millaisia ongelmia 
ilmenee, jos kissa ei saa tarvitsemaansa? Miten 
ongelmia voi ennaltaehkäistä ja ratkaista? Lau-
ra Hölkki, kissoihin erikoistunut eläintenkou-

luttaja (at), kertoo kissojen hyvinvoinnista ja 
hyvinvointiongelmista. (Luento Heili-salissa).

`` 15.10. EKKO & HELSINGIN YLIOPISTO: 
Dos. Hanna Lappalainen: Suomen 
kirjakielen kehityskaaria eriaikaisten 
raamatunkäännösten valossa.
Lappalaisen luento valottaa suomen kielen 
kehitystä Agricolasta nykysuomeen tarjoamalla 
läpileikkauksen keskeisistä merkkipaaluista – 
kiinnostavia yksilöitä unohtamatta. Huomio on 
erityisesti raamatunkäännöksissä, joilla on ollut 
suuri merkitys kirjakielen kehitykselle.

`` 29.10. EKKO & HELSINGIN YLIOPISTO:
Raamattuteologian kouluttaja Mika Aspinen 
& dos. Hanna Lappalainen: UT2020 - millaista 
on digiajan uskonnollinen kieli? 
Aspisen ja Lappalaisen yhteisluennolla 
esitellään lokakuussa 2020 valmistuvaa Uuden 
testamentin käännöstä (UT2020), joka on tehty 
mobiililaitteita varten. Huomio on käännöksen 
kielellisissä ratkaisuissa: Mikä on muuttunut ja 
miksi?

EKKOn kevätkauden yleisöluennot järjestetään 
14.1., 11.2. ja 11.3.2021. Luentojen aiheet 
ilmoitetaan myöhemmin syksyllä. 

JOULUMYYJÄISET la 12.12.2020

Opistotalo pukeutuu jouluun. Myyntipöydillä 
on opiston kurssilaisten tekemiä taide- ja 
käsitöitä, koristeita ja leivonnaisia. 

KEVÄTNÄYTTELYT 

pe–su 23.–25.4.2021, 
opistotalo, Lappeenranta 
la–su 17.–18.4.2021, Luumäki
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 ` VERKKOTOTEUTUKSET SYKSYLLÄ 2020

Kuva: Franco Pugliese

 ` VERKKO-OPISKELU

EKKO tarjoaa verkko-opetusta kielissä, 
kuvataiteessa, musiikissa, esittävässä 
taiteessa, liikunnassa ja joogassa. 
Kurssit toteutetaan etäopetusalustan 
välityksellä ja Peda.net -oppimisympä-
ristössä. Kurssilla käytettävä etäope-
tusalusta varmistuu myöhemmin. 

Tarvitset verkko-opiskelua varten 
tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen 
sekä toimivan nettiyhteyden ja sähkö-
postiosoitteen. Pöytätietokoneeseen 
tarvitset webkameran ja kuulokkeet 
tai kaiuttimet. Opisto ei vastaa häiriöis-
tä opiskelijan nettiyhteyksissä.

Ennen kurssia saat sähköpostitse opis-
keluohjeet sekä mahdolliset opastus-
ajat etäopetusalustan testaamiseen. 
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi 
ilmoittautuessasi verkkokursseille. 

Lisätietoja verkko-opiskelusta saat 
Sanna Nurmelta, 044 742 0173, 
sanna.nurmi@ekko.fi. 
Teknisissä asioissa auttaa tietoteknii-
kan vastuuhenkilö Pasi Litmanen, 
050 555 7271, pasi.litmanen@ekko.fi.

eli monimuotoista verkkotyöskentelyä 
yhdessä tai omaan tahtiin. Oppimate-
riaali opettajalta. (Taitotaso A1).

 ` ESITTÄVÄ TAIDE
 ` UUSI! SANANIKKARIT -  

 LUOVAA KIRJOITTAMISTA 
 YHDESSÄ -VERKKOKURSSI
syksy 360110a (OS)
10.9.–15.10.2020, 12 t / 20,00 €
to 17.15-18.45
Tuntiopettaja Jenni Lintunen

Alkeistason luovan kirjoittamisen 
kurssi, jossa lähdetään liikkeelle 
lyhyistä kirjoitustehtävistä. Hauskojen 
harjoitteiden avulla leikitään sanoilla 
ja lämmitellään mielikuvitusta. Kurssin 
aikana saat sekä tehdä harjoitteita 
omaan tahtiin että kokoontua rennosti 
muiden kirjoittajien kanssa etäyhtey-
den välityksellä. 

 ` KIELET
 ` UUSI! MATKAILUENG- 

 LANTI-VERKKOKURSSI (OS)
syksy 120450a
11.9.–11.12.2020, 26 t / 42,00 €
pe 13.00-14.30
FM Cristina Anttila

Tutustumme matkailuun liittyvään 
sanastoon ja teemme runsaasti 
puheharjoituksia. Opettelemme 
selviytymään tavallisimmissa mat-
kailutilanteissa, esim. lentoasemalla, 
ravintolassa, hotellissa, ostoksilla jne. 
Kurssi soveltuu englannin perusteisiin 
aiemmin tutustuneille, jotka kaipaavat 
varmuutta ja rohkeutta puhumiseen 
matkustaessaan. Oppikirjana on 
Englantia matkailijoille (Finn Lectura). 
(Taitotaso A1-A2).

 ` UUSI! VENÄJÄN  
 AAKKOSET VERKOSSA  
 -VERKKO KURSSI (OS)
syksy 120720a
30.10.–4.12.2020, 12 t / 28,00 €
pe 17.15-18.45
FM Kaisa Leinonen

Kevyt kosketus venäjän alkeisiin. 
Opit tunnistamaan ja kirjoittamaan 
kyrilliset aakkoset. Harjoittelemme 
myös venäjän ääntämistä sekä joitakin 
arkielämän ilmauksia. Opetuskertoihin 
sisältyy 45 min. online-opetusta; toi-
nen tunti on ”virtuaalinen teehuone” 
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 ` MUSIIKKI
 ` UUSI! NETTILAULUTUNTI 

 -VERKKOKURSSI
syksy 250260a
7.9.–29.11.2020, 5 t / 85,00 €
ma, ti, pe 16.00-20.00
LuK Teija Immonen

Netin välityksellä tapahtuvaa laulun 
yksilöopetusta tarjotaan rajoitetussa 
määrin 5 x 45 min oppitunnin paket-
teina. Harjoiteltavat laulut valitset 
yhdessä opettajan kanssa. Saat käyt-
töösi 5 laulua, jotka ovat harjoitustaus-
toineen sinulle sopivassa sävellajissa. 
Myös yksinlaulun verkko-opiskelu-
materiaali (ks. kurssi 250214) kuuluu 
yksilöopetuspaketin hintaan. Opiske-
lun aloittaminen: Ota yhteys opetta-
jaan (teija.immonen@ekko.fi) ja sovi 
opetuskertojen ajankohdat. Ota sitten 
yhteys opistoon (sanna.nurmi@ekko.fi) 
ja saat maksulinkin ja käyttäjätunnuk-
sen verkkomateriaaliin. 

 ` UUSI! LAULUNKIRJOITUS 
 -VERKKOKURSSI
syksy 250262a
7.9.–28.9.2020, 8 t / 19,00 €
ma 18.00-19.30
Lauluntekijä Mariina Niittymäki

Laulunkirjoitus on hauska ja haastava 
laji. Tällä kurssilla lauluntekstejä klini-
koidaan opettajan johdolla videoyh-
teyden kautta. Kurssi antaa perustek-
niikoita laulun kirjoittamiseen. 

 ` YKSINLAULUN  
 ITSEOPISKELU- 
 MATERIAALI  
 VERKOSSA 
Yksinlaulun verkko-opiskelu tapahtuu 
itsenäisesti itseopiskelumateriaalein. 
Saat käyttöösi 4 kuukauden ajaksi 
materiaalipaketin, johon kuuluu laulu-
taidottomien laulukurssin taso 1:n tai 
2:n harjoitustaustoja noin 40 laulusta 
kolmessa eri sävellajissa sekä äänena-
vausmateriaalia. 

Laulut on valittu Kultaisesta laulu-
kirjasta, jonka oppilaat hankkivat 
itse, kustantaja F-Kustannus, ISBN 
9789524611015. Ilmoittauduttuasi ja 
maksettuasi kurssimaksun ota yhteys 
opistoon (sanna.nurmi@ekko.fi), jotta 

saat käyttäjätunnukset kurssille. Käyt-
täjätunnuksia voi pyytää 31.8. alkaen. 

 ` LAULUTAIDOTTOMIEN 
 LAULUKURSSI, TASO 1 
 -VERKKOMATERIAALI 
syksy ja kevät 250214
Verkkokurssi 46,00 €

 ` LAULUTAIDOTTOMIEN 
 LAULUKURSSI, TASO 2 
 -VERKKOMATERIAALI 
syksy ja kevät 250215
Verkkokurssi 46,00 €

 ` TAIDEAINEET
 ` UUSI! PIIRTÄMISEN  

 PERUSTEET  
 -VERKKOKURSSI (OS)
syksy 260250a
7.9.–23.11.2020, 33 t / 46,00 €
ma 17.00-19.15 
TaM Maire Pyykkö

Piirtämisperusteet tilannekohtai-
sen metodin avulla. Opetus sisältää 
demo-työnäytöksiä ja arviointia. Kurssi 
sopii kaikille piirtämisestä kiinnos-
tuneille. Kurssin aikana käydään läpi 
lyijykynä-, tussi- ja hiilipiirtämisperus-
teet. 

 ` UUSI! MAISEMAT  
 AKVARELLEILLA  
 -VERKKOKURSSI (OS)
syksy 260252a
7.9.–23.11.2020, 33 t / 46,00 €
ma 19.30-21.45
TaM Maire Pyykkö 

Maisema akvarelleilla algoritmime-
netelmällä. Kurssi sisältää perspektii-
viperustietoja, demo-työnäytöksiä ja 
arviointia. 

 ` UUSI! ILOINEN JOULU  
 AKVARELLEILLA  
 -VERKKOKURSSI (OS)
syksy 260254a
12.–14.11.2020, 8 t / 25,00 € 
to, pe, la 18.20-20.15
TaM Maire Pyykkö

Jouluaiheisia-akvarellimaalauksia 
algoritmimenetelmällä. Kurssi sisältää 
demo-työnäytöksiä ja arviointia. 

 ` KUNTOLIIKUNTA, 
 JOOGA JA  
 HYVÄ OLO

 ` UUSI! REISI-VATSA- 
 PAKARA -VERKKOKURSSI  
 (OS)
syksy 730420a
7.9.–7.12.2020, 17 t / 32,00 €
ma 16.00-17.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Reisi-vatsa-pakara on lihaskuntopai-
notteinen täsmätunti, jossa alkuläm-
mittelyn jälkeen siirrytään lihaskun-
to-osuuteen keskittyen reisi-, vatsa- ja 
pakaralihasten vahvistamiseen. Lisäksi 
tunnin lopuksi venyttelyt. Taso: keski-
raskas.

 ` UUSI! MIESTEN JOOGA 
 -VERKKOKURSSI (OS)
syksy 730421a 
8.9.–8.12.2020, 12 t / 28,00 €
ti 16.20-17.05
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Miesten joogassa huolletaan kehoa 
ja mieltä ilman painetta erilaisilla joo-
gaharjoituksilla. Ei edellytä aiempaa 
kokemusta. Harjoitus tapahtuu oman 
kehon ehdoilla soveltuen kaikenikäisil-
le/kuntoisille miehille. Rautakanki-ke-
hot erittäin tervetulleita! Ei tuntia 3.11.

 ` UUSI! FLOW-JOOGA  
 -VERKKOKURSSI
syksy 730422a 
8.9.–8.12.2020, 12 t / 28,00 €
ti 17.15-18.00
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Flow-joogassa tehdään virtaavaa har-
joitusta oman hengityksen tahdissa. 
Soveltuu parhaiten jo aiemmin joo-
ganneille. Taso: keskiraskas. Harjoitus 
tapahtuu oman kehon ehdoilla sovel-
tuen miehille ja naisille. Ei tuntia 3.11.
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 ` UUSI! YINJOOGA  
 -VERKKOKURSSI (OS)
syksy 730423a 
8.9.–8.12.2020, 16 t / 38,00 €
ti 18.10-19.10
Yinjoogaopettaja Marjo Niiranen

Yinjoogassa antaudutaan olemaan 
pitkäkestoisesti eri asennoissa, mikä 
huoltaa kehoa ja mieltä. Ei edellytä 
aiempaa kokemusta. Harjoitus tapah-
tuu oman kehon ehdoilla soveltuen 
miehille ja naisille. Ei tuntia 3.11.

 ` UUSI! AAMU FLOW-JOOGA 
 -VERKKOKURSSI
syksy 730424a
10.9.–10.12.2020, 13 t / 31,00 €
to 8.00-8.45
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Aamu Flow-joogassa tehdään virtaa-
vaa harjoitusta oman hengityksen 
tahdissa kehoa päivään herätellen. 
Harjoitus tapahtuu oman kehon eh-
doilla soveltuen miehille ja naisille.

 ` UUSI! TUOLIJOOGA  
 -VERKKOKURSSI (OS)
syksy 730425a 
10.9.–10.12.2020, 13 t / 31,00 €
to 9.00-9.45
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Tuolijoogassa tehdään joogaharjoitus-
ta tuolia hyödyntäen / tuolilla istuen. 
Soveltuu kaikille ja kaiken tasoisille, 
myös pyörätuolissa olevalle. Harjoitus 
tapahtuu oman kehon ehdoilla sovel-
tuen miehille ja naisille.

 ` UUSI! HATHAJOOGA 
 -VERKKOKURSSI (OS)
syksy 730426a
11.9.–11.12.2020, 13 t / 31,00 €
pe 15.00-15.55
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Hathajoogassa käytetään erilaisia 
jooga-asentoja ja liikesarjoja kehon ja 
mielen huoltamiseen. Harjoitus tapah-
tuu oman kehon ehdoilla soveltuen 
miehille ja naisille. Sopii sekä alkajille 
että aiemmin harrastaneille. 
Ei tuntia 18.9. eikä 16.10.

 ` UUSI! JOOGA &  
 MINDFULNESS  
 -VERKKOKURSSI
syksy 730427a
11.9.–11.12.2020, 15 t / 37,00 €
pe 16.05-17.05
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Kehoa ja mieltä huoltavien joogaliik-
keiden lisäksi tutustumme erityisesti 
mindfulness-istumameditaatioon. 
Mindfulness tarkoittaa suomennettu-
na hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Ei 
edellytä aiempaa kokemusta. Harjoitus 
tapahtuu oman kehon ehdoilla sovel-
tuen miehille ja naisille. Ei tuntia 18.9. 
eikä 16.10.

 ` UUSI! YOGA IN ENGLISH 
 -ONLINE COURSE (OS)
syksy 730428a
12.9.–12.12.2020, 10 t / 24,00 €
la 11.05-11.50
Yoga teacher Marjo Niiranen

Yoga at home with an e-learning-pro-
gram on your computer/tablet/
smartphone. This yoga class is held 
in English and is suitable for all, both 
men & women. Yoga movement 
series and postures are done with 
the rhythm of the ones breathing. No 
class on 19.9., 17.10. nor 7.11. To study 
online, you need a computer, tablet, or 
smartphone, as well as a working in-
ternet connection and email address. 
For a desktop computer, you need a 
webcam and headphones or speakers. 
The college is not responsible for 
disturbances in the student’s internet 
connections. The distance learning 
platform to be used in the course will 
be announced later. Before the course, 
you will receive study instructions by 
e-mail as well as possible instruction 
times for testing the platform. Please 
remember to provide your email add-
ress when registering for the online 
course.

 ` UUSI! KUNDALIINIJOOGA 
 -VERKKOKURSSI (OS)
syksy 730429a
12.9.–12.12.2020, 17 t / 41,00 €
la 12.00-13.15
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Kundaliinijoogassa vahvistetaan kehoa 
ja henkistä hyvinvointia hyödyntäen 
mm. fyysisiä liikesarjoja ja meditaa-
tiota. Ei edellytä aiempaa kokemusta. 
Harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. 
Ei tuntia 19.9., 17.10. eikä 7.11.

 ` UUSI! SHAKTI  
 FLOWJOOGA  
 -VERKKOKURSSI
syksy 730430a
12.9.–12.12.2020, 13 t / 31,00 €
la 15.00-16.00
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Shakti Flow-joogassa tehdään virtaavia 
liikkeitä oman hengityksen tahdissa. Ei 
edellytä aiempaa kokemusta. Harjoitus 
tapahtuu oman kehon ehdoilla sovel-
tuen miehille ja naisille. Ei tuntia 19.9., 
17.10. eikä 7.11.

 ` UUSI! YANG-JOOGA  
 -VERKKOKURSSI
syksy 730431a
12.9.–12.12.2020, 10 t / 24,00 €
la 16.10-16.55
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Yang-joogatunnilla teemme dynaa-
mista joogaharjoitetta hengityksen 
tahdissa. Soveltuu parhaiten jo 
aiemmin jooganneille. Taso: keskiras-
kas/raskas. Harjoitus tapahtuu oman 
kehon ehdoilla soveltuen miehille ja 
naisille. Ei tuntia 19.9., 17.10. eikä 7.11.
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EKKOn kielikursseilla voi aloittaa 
uuden kielen opiskelun tai parantaa 
ja ylläpitää jo hankittua kielitaitoa. 
Pääpaino kursseilla on suullisen 
kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen 
opetuksessa. 

Tänä lukuvuonna kielitarjottimella on 
15 kieltä: suomi toisena kielenä, ruotsi, 
englanti, saksa, ranska, venäjä, espan-
ja, italia, viro, viittomakieli (tukiviitto-
mat), kreikka, japani, kiina, tšekki sekä 
uutuuskielenä unkari.

Opisto tarjoaa laajasti suomen kielen 
kursseja maahanmuuttajille luku- ja 
kirjoitustaidon opiskelusta ja 0-tasolta 
B-tasolle saakka. Kulttuurienvälisen 
viestinnän taitojen kehittäminen liittyy 
kiinteästi opiston kestävän kehityksen 
tavoitteisiin kuten kansainvälisyyden 
ja monikulttuurisuuden sekä kulttuu-
rienvälisen vuoropuhelun vahvistami-
seen.

NÄYTÄ KIELITAITOSI 
OSAAMISMERKILLÄ!
EKKOn opiskelijat voivat syksystä 
2020 alkaen suorittaa digitaalisen 
Kielenosaaja-merkin. Osaamismerkkiä 
kokeillaan ensin muutamilla suomen, 
ranskan ja espanjan kursseilla, ja 
jatkossa merkkivalikoima laajenee. 
Kurssit, joilta osaamismerkkiä voi 
hakea, on opinto-ohjelmassa merkitty 
*:llä. Osaamismerkki on tällä hetkellä 
EKKOn opiskelijoille maksuton

Digitaalinen osaamismerkki on tun-
nustus ja todiste osaamisesta, jonka 
henkilö on hankkinut harrastuksissa, 
työssä tai vaikkapa kansalaisopiston 
kurssilla. Tarkoitus on tehdä eri tavoin 
saavutettua osaamista näkyväksi. 
Osaamismerkin voi liittää esimerkiksi 
työhakemukseen, sähköiseen ansiolu-
etteloon, portfolioon tai some-tiliin. 

Jos haluat suorittaa merkin, ilmoita 
siitä kurssin opettajalle viimeistään toi-
sella kokoontumiskerralla ja osallistu 
aktiivisesti kurssin opetukseen. Merkki 
suoritetaan kurssin kuluessa näyttö-
tehtävillä, jotka kurssin opettaja arvioi. 
Arviointi perustuu Kielitaidon euroop-
palaisen viitekehyksen taitotasoihin, 
joissa kielitaito on kuvattu kuusiportai-
sesti (ks. Kielten taitotasot alla).

Lue lisää Kielenosaaja-merkin hakemi-
sesta EKKOn verkkosivuilta osoitteesta 
ekko.fi/kielenosaaja

Kielenosaaja-merkki on luotu kolmen 
kansalaisopiston (Linnalan opisto, Val-
keakoski-opisto ja Sastamalan opisto) 
yhteishankkeessa v. 2018, ja se on otettu 
käyttöön useissa kansalaisopistoissa 
eri puolilla maata. Merkin visuaalisen 
ilmeen on suunnitellut Sonja Sinisalo.    

KIELTEN TAITOTASOT
Kielten kurssien tasoluokitukset 
perustuvat Yleisten kielitutkintojen ja 
eurooppalaisen viitekehyksen mukai-
sesti perus- (A1-A2), keski- (B1-B2) ja 
ylimmälle (C1) tasolle. 

Taitotasomerkintä kurssikuvauksen 
lopussa merkitsee sitä, että kurssilla 
tähdätään mainitulle taitotasolle. 
Kurssitason vaihtaminen on mahdol-
lista, mikäli toivotulla kurssilla on tilaa. 
Vaihdosta tulee sopia opiston toimis-
ton ja opettajan kanssa. 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitota-
sokuvauksiin voi tutustua tarkemmin 
kielten kurssisivuilla osoitteessa 
peda.net/ek2.

`` LAPPEENRANTA

`` KIELET – KANSAINVÄLISYYTTÄ JA MONIKULTTUURISUUTTA

Kuva: Sanna Nurmi

http://www.ekko.fi/kielenosaaja
http://www.peda.net/ek2
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OPINTONEUVONTA
Vieraiden kielten vastuuhenkilö Sanna 
Nurmi, sanna.nurmi@ekko.fi, on tavat-
tavissa opintoneuvontaa varten ma 
24.8. klo 13.00–17.00, Pohjolankatu 
27 tai puhelimitse 044 742 0173. Hän 
auttaa sopivan taitotason valinnassa ja 
opastaa keväältä 2020 jatkavien vierai-
den kielten kurssien valinnassa.

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

KIELTEN YKSILÖOPETUS
Opisto järjestää rajoitetussa määrin 
yksityishenkilöille yksilö- ja pienryh-
mäopetusta (alle 8 opiskelijaa). 
Yksilöopetuksen hinta on 251 eu-
roa/10 oppituntia, à 45 minuuttia. 
Pienryhmäopetuksen hinta määräytyy 
ryhmän koon mukaan. 
Opiskelun alussa sovitaan tuntimää-
ristä 10 oppitunnin paketeissa. Maksu 
suoritetaan ennen opetuksen alkua 
opiston toimistoon.

TIEDUSTELUT
Sanna Nurmi (vieraat kielet), 
044 742 0173, sanna.nurmi@ekko.fi 
Sirpa Tereska (suomi), 044 566 3364, 
sirpa.tereska@ekko.fi

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 12.

`` SUOMI   
SUOMIPISTE huone 108, 
Pohjolankatu 27
Suomen kielen vastuuopettaja FM 
Sirpa Tereska on tavattavissa opistolla 
opintoneuvonta-aikana ja auttaa sinua 
puhelimitse 044 566 3364 tai sähkö-
postilla sirpa.tereska@ekko.fi (englan-
niksi, venäjäksi).
ma 17.8. ja 24.8. klo 16-18
1.9.–15.12., 12.1.–13.4. 
tiistaisin klo 15-16

Kurssit 2020-2021
• luku- ja kirjoitustaidon kurssit
• intensiiviset päiväkurssit (A1-B1) 
• iltakurssit (A1-B2) 
• yksilö- ja pienryhmäopetus 

Kurssi 120202a/b on ilmainen niille 
opiskelijoille, joiden kotoutumissuun-
nitelmaan kuuluu omaehtoisia opin-
toja. Kursseilla 120206a ja 120208a 
on ilmaisia paikkoja työttömille 
pakolaistaustaisille ja naisille, joiden 
kotoutumisaika on loppunut, mutta 
jotka tarvitsevat vielä suomen kielen 
opintoja työelämään siirtymiseksi. 
Kurssit ovat ilmaisia niin kauan kuin 
valtion myöntämää rahoitusta riittää. 
Lisätietoja maksuttoman kurssin kri-
teereistä sirpa.tereska@ekko.fi.

Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu kurssille internetissä (ek-
ko.fi ➝ Hae kursseja / Ilmoittaudu) tai 
opistotalolla, Pohjolankatu 27. Katso 
toimiston aukioloajat s. 4. Jos ilmoit-
taudut netissä, tarvitset suomalaisen 
henkilötunnuksen. Kurssimaksu suo-
ritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Katso lisätietoja ilmoittautumisesta 
s. 5-6.

Ilmoittaudu kurssille ajoissa, 
viimeistään 1 viikko ennen kurssin 
alkua. 

Kurssipaikan peruminen
Voit perua kurssipaikan 7 päivää en-
nen kurssin alkua toimistossa ja sinulle 
maksetaan kurssimaksu takaisin. Jos 
kurssi on alkanut, maksat koko kurssi-
maksun. Katso lisätietoja s. 7.

Lomat 19.–23.10., 1.–5.3., 1.–5.4.  

`` FINNISH COURSES
SUOMIPISTE/FINNISH LANGUAGE 
HELP DESK at EKKO in Room 108, 
at 27 Pohjolankatu

Sirpa Tereska, Head Teacher of the 
Finnish language, is ready to help 
you with your questions. You can also 
contact her by email at sirpa.tereska@
ekko.fi (in English and in Russian), 
or Tel. 044 566 3364.
Aug 17 and 24 from 4pm to 6pm 
Sept 1–Dec 15, Jan 12–Apr 13 on 
Tuesdays from 3pm to 4pm only

Courses 2020-2021
• reading and writing courses
• intensive courses (A1-B1) 
• evening courses (A1-B2) 
• individual and small group tuition

Reading and writing course 120202a/b 
is free for students whose civic inte-
gration plans include self-motivated 
education at Etelä-Karjalan kansalaiso-
pisto (Adult Education Centre of South 
Karelia). There are a few free places on 
the courses 120206a and 120208a for 
unemployed third-country nationals 
with refugee background and female 
persons who have exceeded their civic 
integration period but who need to 
study Finnish to help them enter the 
labour. The courses are free as long 
as government funding is available. If 
you need to know if you meet the free 
tuition criteria, contact sirpa.tereska@
ekko.fi. 
 
Online registration at ekko.fi ➝ Hae 
kursseja/Ilmoittaudu (the Finnish so-
cial security number is required). If you 
don’t have an existing Finnish social 
security number, you can also register 
in the office during office hours, see 
page 4. 

Please make sure you register at 
least seven days before the course 
starts. If we fail to reach a minimum 
of ten signups a week before the 
course is due to start, the course will, 
unfortunately, be cancelled. In that 
case you will, of course, be refunded 
in full. To receive a full refund, you may 
cancel up to 7 days before the start 
date of the course. Once the course 
has started, you are welcome to join in 
if there is room on the course. Further 
information, see ekko.fi.

Holidays Oct 19–23, Mar 1–5, 
Apr 1–5 

http://www.peda.net/ek2
http://www.ekko.fi
http://www.ekko.fi
http://www.ekko.fi
http://www.ekko.fi
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`` KУРСЫ ФИНСКОГО 
 ЯЗЫКА 
SUOMIPISTE/Консультация по 
изучению финского языка в EKKO,
кабинет 108, адрес Pohjolankatu 27
Главный преподаватель финского 
языка Сирпа Тереска поможет вам с 
вашими вопросами.
С преподавателем можно связаться 
такжe по телефону в часы 
консультаций или по электронной 
почте: тел. 044 566 3364, 
sirpa.tereska@ekko.fi (по-русски или 
по-английски). 
17 и 24 августа с 16 до 18 ч.
1.9.–15.12., 12.1.–13.4., 
по вторникам с 15 до 16 ч. 

Курсы 2020-2021
• курсы обучения чтению и письму 
• интенсивные дневные курсы
 (A1-B1) 
• вечерние курсы (A1-B2) 
• частные уроки и занятия в малых
 группах

Курс обучения чтению и письму 
120202a/b бесплатен для студентов, 
чьи планы адаптации включают 
добровольное изучение финского 
языка в центре обучения взрозлых 
Etelä-Karjalan kansalaisopisto. На 
курсах 120206a и 120208a есть 
несколько бесплатных мест 
для безработных иммигрантов 
получивших статус беженца и 
женщин, у которых срок действия 
плана адаптации закончился, но 
которым еще нужно учить финский 
язык для работы. Курсы бесплатны 
для участников до тех пор, пока 
не будет исчерпано выделенное 
для этих целей государственное 
финансирование. Подробнее о 
критериях бесплатного участия в 
курсах: sirpa.tereska@ekko.fi. 

Запись на курсы доступна онлайн 
на сайте ekko.fi ➝ Hae kursseja/
Ilmoittaudu. Для прохождения 
процедуры регистрации необходим 
финский персональный код 
(henkilötunnus). Если у вас нет 
финского номера социального 
страхования, вам необходимо 
зарегистрироваться в офисе по 
адресу Pohjolankatu 27. Часы работы 
офиса, страница 4. 

Запись на курсы заканчивается 
за неделю до начала курса. Если 

за неделю до начала курса на него 
записалось менее десяти человек, 
курс будет отменен. Отказаться 
от курсов можно за семь дней до 
начала занятий, заявив об этом 
в офис. Запись на курсы открыта 
в течение всего учебного года. 
Дополнительная информация на 
сайте ekko.fi.

Каникулы 19.–23.10., 1.–5.3., 
1.–5.4. 

KOTIVANHEMPIEN SUOMEN
KIELEN KERHOT

Järjestämme yhdessä Eksoten Maa-
hanmuuttopalveluiden kanssa koti-
vanhempien suomen kielen kerhoja. 
Kerhot pidetään Me-talossa. Lisätietoa: 
kotoutumisohjaaja hanna-leena.iisvir-
ta@eksote.fi, p. 040 651 1358 ja sirpa.
tereska@ekko.fi, p. 044 566 3364.

We organize together with Eksote’s 
immigration services Finnish language 
courses for stay-at-home parents. The 
courses are held at the Me-talo. For 
more information contact: hannalee-
na.iisvirta@eksote.fi, Tel. 040 651 1358 
and sirpa.tereska@ekko.fi, 
p. 044 566 3364. 

Мы организуем вместе с отделом 
обслуживания иммигрантов при 
Эксоте финские языковые курсы для 
родителей, которые ухаживают за 
ребенком дома. Курсы проводятся 
в Me-talo. Дополнительная 
информация: hannaleena.iisvirta@
eksote.fi, тел. 040 651 1358 и sirpa.
tereska@ekko.fi, тел. 044 566 3364. 

`` SYKSY 
`` Suomen kielen  

 intensiiviset 
 päiväkurssit 

`` LUKU- JA  
 KIRJOITUSTAITOA  
 INTENSIIVISESTI
syksy 120202a
31.8.–18.12.2020, 300 t 
204 kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-pe 9.00-12.50
FM Pirkko Laine 

Kurssi on tarkoitettu maahanmuutta-
jille, joilla ei ole omassa kotimaassaan 
tai muualla ollut mahdollisuutta saada 
riittävästi koulutusta, jotta he voisivat 
selviytyä suomalaisen yhteiskunnan 
asettamista haasteista opiskelulle, 
työssäkäynnille sekä käytännön arjen 
toiminnoille. Lisätietoa opiskelusta ja 
kurssimaksuista: sirpa.tereska@ekko.fi, 
044 566 3364. 
Literacy course is aimed at immigrants 
who have not had the opportunity to 
receive sufficient education in their 
own country or elsewhere so that they 
can cope with the challenges posed 
by Finnish society for studying, wor-
king and practical everyday activities. 
Further information on free tuition 
criteria: sirpa.tereska@ekko.fi; 
tel. +358 44 566 3364.
Info ja lähtötason testaus ma 24.8. 
klo 10, Pohjolankatu 27. 
The information session and the test 
are held on Mon, Aug 24, at 10am, at 
27 Pohjolankatu. Ei netti-ilmoittautu-
mista! No online registration!

`` SUOMEA  
 INTENSIIVISESTI A 
syksy 120205a
31.8.–18.12.2020, 225 t / 368,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ma-pe 8.15-11.00 
LitM Tiina Pasanen

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, 
joilla on hyvät opiskeluvalmiudet. 
The course is meant for students 
with good studying skills. Курс 
предназначен для студентов с 
хорошими навыками обучения. 
Oppikirja / The course book / Учебник 
Suomen mestari 1 (uusi painos v. 2020 
/ new edition / новое издание)
Ei netti-ilmoittautumista! No online 
registration! Нет онлайн записи!

http://www.ekko.fi
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`` SUOMEA  
 INTENSIIVISESTI B
syksy 120206a
31.8.–18.12.2020, 225 t / 368,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-pe 8.30-11.00
FM Sanna Ihaksi

Kurssi sopii opiskelijoille, jotka tarvit-
sevat vielä tukea lukemisessa ja kirjoit-
tamisessa latinalaisella kirjaimistolla. 
The course is meant for students who 
need support in reading and writing in 
Latin alphabet. Курс предназначен и 
для студентов, которые нуждаются в 
поддержке в чтении и написании на 
латинице. Oppikirja / The coursebook 
/ Учебник No niin! 1
Ei netti-ilmoittautumista! No online 
registration! Нет онлайн записи!

Syksyllä alkaa kaksi suomen kielen 
intensiivistä peruskurssia: 120205a/b 
ja 120206a/b. (Taitotaso A1). 
There are two full year intensive, eve-
ryday courses in Finnish for beginners: 
120205a/b and 120206a/b. 
(Skill level A1). 
Осенью начинаются два 
интенсивных курса финского языка 
для начинающих 120205a/b и 
120206a/b. (Yровень A1). 

Ilmoittaudu kurssien 
120205a/120206a testiin toimistossa 
3.–20.8. Testimaksu on 12 €. Kurs-
si-info ja alkutesti ma 24.8. klo 
13, Pohjolankatu 27. Testin jälkeen 
opettaja ohjaa sinut sopivalle kurssille. 
Tarvittaessa sinut kutsutaan haastat-
teluun ti 25.8. Kurssilaisille ilmoitetaan 
opiskelupaikasta viimeistään ti 25.8. 
Jos sinä saat opiskelupaikan, maksa 
syksyn kurssimaksu 31.8. mennessä.

Sign up for a required placement test 
for courses 120205a/120206a at the 
office Aug 3–Aug 20. The test fee is € 
12. Both the information session and 
the test are held on Mon, Aug 24, 
at 1pm, 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 25. The test results will be sent 
to you by SMS on Aug 25. If you get a 
place, please, pay the autumn course 
fee by Aug 31. 

Запись на тест на курсы 
120205a/120206a в офисе с 3 по 20 
августа. Стоимость теста 12 €. 
Информационная встреча и 
первый тест в четверг 24 августа 
в 13 ч. по адресу Pohjolankatu 
27. После теста учитель запишет 
вас на подходящий вам курс. При 
необходимости вас пригласят на 
собеседование в вт 25 августа. 
Участникам теста сообщат о 
результатах SMS-сообщением не 
позднее 25 августа. Если вы будете 
зачислены на курс, вам необходимо 
внести оплату за осень до 31 
августа.
Lisätietoa ja eräpäivät kurssi-infossa 
24.8. Further information about the 
due dates, etc. are given at the infor-
mation session on Aug 24. Подробнее 
о курсах и сроках оплаты вы узнаете 
на информационной встрече 24 
августа.
Lisätietoa / Further information / 
Дополнительная информация: Sirpa 
Tereska, sirpa.tereska@ekko.fi,
044 566 3364.

`` UUSI! SUOMEA  
 INTENSIIVISESTI B, JATKO
syksy 120208a
31.8.–17.12.2020, 225 t / 368,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-ke 8.30-12.15, to 8.30-11.00
FM Sirpa Tereska

Kurssi on jatkoa v. 2019– 2020 Suomea 
intensiivisesti B -kurssille. Opiskelem-
me suomen kielen jokapäiväistä sa-
nastoa ja rakenteita. Kurssi sopii myös 
opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea 
lukemisessa ja kirjoittamisessa latina-
laisella kirjaimistolla. We continue to 
study the everyday vocabulary and 
structures of Finnish language. The 
course is designed for students who 
need support in reading and writing 
in Latin alphabet. Mы продолжаем 
учить повседневную лексику и 
структуры финского языка. Курс 
предназначен и для студентов, 
которые нуждаются в поддержке в 
чтении и написании на латинице. 
Oppikirja / Course book / Учебник No 
niin! 1, kpl 9- (Taitotaso A1.3). 
Ei netti-ilmoittautumista! No online 
registration! Нет онлайн записи!

Ilmoittautuminen / Registration / 
Запись: sirpa.tereska@ekko.fi, 
044 566 3364

Kurssi-info ti 25.8. klo 10, Pohjolan-
katu 27. / The information session 
on Tue, Aug 25, at 10am, at 27 
Pohjolankatu. / Информационная 
встреча во вт 25 августа в 10 ч. по 
адресу Pohjolankatu 27. 

Kurssimaksun voi maksaa osissa. 
The course fees can be paid in ins-
talments. Оплату можно внести по 
частям.
Syksy / Autumn / Oсень:
31.8.–2.10., 75 tuntia / lessons / 
уроков, 123 €
5.10.–13.11., 75 tuntia / lessons / 
уроков, 123 €
16.11.–18.12., 75 tuntia / lessons / 
урока, 122 €

`` SUOMEA INTENSIIVISESTI 
 EDISTYNEILLE 
syksy 120209a
31.8.–17.12.2020, 180 t / 294,00 €   
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ma-to 12.15-15.00
LitM Tiina Pasanen

Kurssi sopii opiskelijoille, joilla on 
hyvät opiskeluvalmiudet ja kyky 
itsenäiseen opiskeluun. Opiskelemme 
vaativampaa sanastoa ja harjoittelem-
me monipuolisesti kielen eri osa-aluei-
ta, erityisesti puhumista. Lisäksi 
luemme uutisia ja muita asiatekstejä 
sekä katsomme elokuvia. Käytämme 
älykännykkää ja somea, teemme myös 
omia videoita. Kurssi sopii hyvin esim. 
YKI-testiin valmistautujille. Oppikir-
jana Oma suomi 2 ja opettajan omaa 
materiaalia. (Taitotaso A2.2-B1). Ei net-
ti-ilmoittautumista! Ilmoittautuminen 
sirpa.tereska@ekko.fi, p. 044 566 3364. 
Kurssi-info ti 25.8. klo 13, 
Pohjolankatu 27. 

Kurssimaksun voi maksaa osissa:
31.8.–1.10., 60 t / 98 €
5.10.–12.11., 60 t / 98 €
16.11.–17.12., 60 t / 98 € 
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`` Muut suomen 
 kielen kurssit 

Kurssien teemat ja lisätietoa 
peda.net/ek2

`` SUOMI 1
syksy 120221a
8.9.–10.12.2020, 52 t / 85,00 € 
203 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. This is an evening 
course for beginners. The course is 
specially meant for those who are 
working in the daytime. Это курс 
финского языка для начинающих. 
Курс особенно предназначен для 
студентов, которые работают днем. 
Oppikirja / course book / учебник: 
Suomen mestari 1 (Huom! uusi painos 
v. 2020, new edition / нoвое издание), 
kappaleet / chapters / уроки 1–4. 
(Taitotaso A1).

`` SUOMI 2
syksy 120222a
7.9.–9.12.2020, 52 t / 85,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs 
ma ja ke 15.30-17.00
FM Cristina Anttila

Oppikirjana on Suomen mestari 1, 
kpl:sta 3 alkaen. (Taitotaso A1). 

`` SUOMI 3
syksy 120223a
7.9.–9.12.2020, 52 t / 85,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs 
ma ja ke 17.15-18.45
FM Cristina Anttila

Oppikirjana on Suomen mestari 1, 
kpl:t 7-9 ja Suomen mestari 2, kpl:t 1-2. 
(Taitotaso A1-A2.1). 

`` SUOMI 5
syksy 120225a
7.9.–9.12.2020, 52 t / 85,00 €  
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma ja ke 15.30-17.00
FM Sanna Nurmi

Oppikirjana on Suomen mestari 2, 
kpl:sta 4 alkaen. (Taitotaso A2.1). 

`` SUOMI 7 * (OS)
syksy 120227a
7.9.–9.12.2020, 52 t / 85,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma ja ke 17.15-18.45
FM Sanna Nurmi

Oppikirjana on Suomen mestari 3, 
kpl:sta 3 alkaen. Mahdollisuus hakea 
osaamismerkkiä, ks. lisätietoa s. 15. 
OS-kurssi, ks. alennukset s. 8. 
(Taitotaso A2.2). 

`` SUOMI 9
syksy 120229a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs 
ti 15.30-17.00
FM Sanna Nurmi

Oppikirjana on Suomen mestari 4, 
kpl:sta 3 alkaen. (Taitotaso B1). 

`` SUOMI SUJUVAKSI
syksy 120230a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs 
to 15.30-17.00
FM Sanna Nurmi

Kurssilla keskustelemme erilaisista 
teemoista kuten harrastuksista, työstä, 
ihmissuhteista ja mediasta. Teemme 
keskustelu-, ääntämis- ja kuunteluteh-
täviä. Oppikirjana on Sainpas sanot-
tua!, kpl:sta 6 alkaen. 
(Taitotaso A2.2-B1).

`` KEVÄT

`` Intensiiviset kurssit
Ei netti-ilmoittautumista! No online 
registration! Нет онлайн записи!
Lisätietoa ja ilmoittautuminen / 
Futher information and registration 
/ Дополнительная информация и 
запись: sirpa.tereska@ekko.fi, 
p. 044 566 3364.

`` LUKU- JA  
 KIRJOITUSTAITOA  
 INTENSIIVISESTI
kevät 120202b
11.1.–21.5.2021, 340 t 
204 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-pe 9.00-12.50 
FM Pirkko Laine

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120202a. 

`` SUOMEA  
 INTENSIIVISESTI A
kevät 120205b
11.1.–21.5.2021, 255 t / 417,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3.krs
ma-pe 8.15-11.00
LitM Tiina Pasanen

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120205a. Oppikirja Suomen mestari 1, 
kpl 6-. (Taitotaso A2). 

`` SUOMEA  
 INTENSIIVISESTI B 
kevät 120206b
11.1.–21.5.2021, 255 t / 417,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-pe 8.30-11.00
FM Sanna Ihaksi

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120206a. Oppikirja No niin! 1, kpl 6-. 
(Taitotaso A1.3/A2.1). 
Kurssit 120205b ja 120206b voi 
maksaa osissa. The course fees for 
courses 120205b/120206b can be 
paid in instalments. Оплату курсов 
120205b/120206b можно внести по 
частям.  
Kevät / Spring / Bесна:
11.1.–19.2., 90 tuntia / lessons /
урока, 147 €
22.2.–14.4., 90 tuntia / lessons / 
урока, 147 €
15.4.–21.5., 75 tuntia / lessons / 
уроков, 123 €.  

http://www.peda.net/ek2
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`` SUOMEA  
 INTENSIIVISESTI B, JATKO
kevät 120208b
11.1.–13.4.2021, 180 t / 294,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-ke 8.30-12.15, to 8.30-11.00   
FM Sirpa Tereska

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120208a. Oppikirja No niin! 2. 
(Taitotaso A2).
Kurssin voi maksaa osissa: 
osa 1: 11.1.–4.2., 60 t / 98 €
osa 2: 8.2.–11.3., 60 t / 98 €
osa 3: 15.3.–13.4., 60 t / 98 €

`` SUOMEA INTENSIIVISESTI 
 EDISTYNEILLE 
kevät 120209b
11.1.–13.4.2020, 144 t / 235,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ma-to 12.15-15.00
LitM Tiina Pasanen

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
120209a. Oppikirja Oma suomi 2. 
(Taitotaso B1).
Kurssin voi maksaa osissa: 
osa 1: 11.1.–18.2., 72 t / 118,00 €
osa 2: 22.2.–13.4., 72 t / 117,00 €

`` Muut suomen 
 kielen kurssit
`` SUOMI 1

kevät 120231b
1.2.–29.4.2021, 48 t / 78,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma ja to 13.00-14.30   
Opettaja avoin

Kurssi on suomen kielen alkeiskurssi. 
This is a Finnish course for begin-
ners. Это курс финского языка для 
начинающих. Oppikirja / course book 
/ учебник: Suomen mestari 1 (Huom! 
uusi painos v. 2020, new edition / 
нoвое издание), kappaleet / chapters 
/ уроки 1-4. (Taitotaso A1).

`` SUOMI 2
kevät 120232b
12.1.–13.4.2021, 48 t / 78,00 € 
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 19.00-20.30 
HuK Annamari Marttinen 

Oppikirjana on Suomen mestari 1 
(Huom! uusi painos v. 2020, new 
edition / нoвое издание), kpl:t 4-7. 
(Taitotaso A1).

`` SUOMI 3
kevät 120233b
11.1.–12.4.2021, 48 t / 78,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs 
ma ja ke 15.30-17.00 
FM Cristina Anttila

Oppikirjana on Suomen mestari 1, 
kpl:t 7-9 ja Suomen mestari 2, kpl:t 1-2. 
(Taitotaso A1-A2.1).

`` SUOMI 4
kevät 120234b
11.1.–12.4.2021, 48 t / 78,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs 
ma ja ke 17.15-18.45
FM Cristina Anttila

Oppikirjana on Suomen mestari 2, 
kpl:t 2-4. (Taitotaso A2.1). 

`` SUOMI 6 
kevät 120236b
11.1.–12.4.2021, 48 t / 78,00 €  
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27 
ma ja ke 15.30-17.00
FM Sanna Nurmi

Oppikirjana on Suomen mestari 3, 
kpl:t 1-4. (Taitotaso A2.2). 

`` SUOMI 8 
kevät 120238a
11.1.–12.4.2021, 48 t / 78,00 €  
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27  
ma ja ke 17.15-18.45  
FM Sanna Nurmi

Oppikirjana on Suomen mestari 3, kirja 
loppuun. (Taitotaso A2.2). 

`` UUSI! KIPINÄ SUOMEEN
kevät 120240b
12.1.–13.4.2021, 48 t / 78,00 € 
Kauppakatu 41, 3. krs 
ti ja to 15.30-17.00
FM Sanna Nurmi

Harjoittelemme puhetaitoa ja tuo-
tamme tekstejä erilaisten aineistojen 
pohjalta. Kertaamme ryhmän toivei-
den mukaan sijamuotoja, adjektiivien 
vertailua sekä lauseenvastikkeita ja 
partisiippeja. Opiskelemme lisää pro-
nomineja. Oppikirjana Kipinä 3-4 (Finn 
Lectura). (Taitotaso B1-B2).

YKSILÖ- JA 
PIENRYHMÄOPETUS
Individual and small group tuition
Частные уроки и занятия в малых 
группах
Yhteyshenkilö / Contact person / 
Контактное лицо: Sirpa Tereska, sirpa.
tereska@ekko.fi
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`` RUOTSI
`` UUSI! SVENSKA FÖR 

 NYBÖRJARE (OS)
syksy 120300a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120300b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2
ke 19.00-20.30
Tuntiopettaja Mauri Mustonen

Ruotsin alkeita ripeään tahtiin. Opiske-
lemme peruskielioppia ja harjoittelem-
me arjen puhetilanteita. Oppikirjana 
syksyllä Vi ses! - svenska för nybörjare 
(Finn Lectura), alusta; keväällä kirja 
jatkuu. A Swedish course for begin-
ners; suitable also for those who do 
not speak Finnish. The course material 
is completely in Swedish. Kevään ope-
tuspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
(Taitotaso A1).

`` DISKUTERA PÅ SVENSKA
syksy 120302a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 120302b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 40,00 €
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2
ke 17.15-18.45
Tuntiopettaja Mauri Mustonen

Kom och diskutera olika ämnen i 
avslappad atmosfär. Du får gärna välja 
vad vi skall prata om, t.ex. litteratur, 
film, teknik, historia, med mera. Studi-
ematerialet ingår i priset. Kevään ope-
tuspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
(Taitotaso B1-B2).

`` ENGLANTI
`` ENGLANTI, STARTTI 1 (OS)

syksy 120400a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120400b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 17.15-18.45
FM Cristina Anttila

Alkeiskurssi henkilöille, jotka eivät ole 
aiemmin opiskelleet englantia. Harjoit-
telemme aktiivista kielenkäyttöä erilai-
sissa arkielämän tilanteissa. Opimme 
mm. kertomaan itsestä ja perheestä 
sekä perehdymme englannin perusra-
kenteisiin. Oppikirjana syksyllä English 
for you, too! Starter (Otava), alusta; 
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso A1).

`` ENGLANTI 1
syksy 120402a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120402b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 19.00-20.30
FM Cristina Anttila

Kurssi soveltuu vähän englantia 
aiemmin opiskelleille. Harjoittelemme 
arki- ja työelämän perussanastoa sekä 
helpohkoa matkailusanastoa ja opis-
kelemme lisää kielen perusrakenteita. 
Oppikirjana syksyllä English for you, 
too! Book 1 (Otava), alusta (kurssin 
alussa päätämme Starter-kirjan kpl:n 
8.); keväällä kpl:sta 4 lähtien. 
(Taitotaso A1).

`` ENGLANTI 2
syksy 120404a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120404b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 19.00-20.30
FM Cristina Anttila

Kurssi on tarkoitettu noin pari vuotta 
opiskelleille ja sopii hyvin alkeiden 
kertaamiseen. Harjoittelemme arki- 
ja työelämän perussanastoa sekä 
helpohkoa matkailusanastoa. Opimme 
lisää kielen perusrakenteita. Oppikirja-
na syksyllä English for you, too! Book 2 
(Otava), alusta (kurssin alussa pää-
tämme Book 1 -kirjan); keväällä kirja 
jatkuu. (Taitotaso A1).

`` ENGLANTI 3
syksy 120406a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120406b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Tietotekniikkaluokka, Pohjolankatu 27
ti 19.00-20.30
FM Liisa Parviainen

Jatkamme englannin opiskelua 
rauhalliseen tahtiin arkipäivän pu-
hetilanteiden parissa. Puhumista ja 
lausumista harjoittelemme erilaisten 
tehtävien avulla. Oppikirjana syksyllä 
Destinations 3 (Otava), alusta (kurssin 
alussa kertaamme aiemmassa kirjassa 
olleita rakenteita); keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A2).

Kuva: Sanna Nurmi
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`` ENGLANTI 4
syksy 120408a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120408b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 19.00-20.30
FM Cristina Anttila

Kurssi sopii englantia muutaman vuo-
den opiskelleille, jotka haluavat harjoi-
tella kielen perusrakenteita ja paran-
taa puhevalmiuttaan. Teemana on 
englanti kansainvälisenä kielenä mm. 
matkailussa, ravintolassa, lääkärissä, 
harrastuksissa ja internetissä. Oppikir-
jana syksyllä English for You, too! Book 
3 (Otava), kpl:sta 4 lähtien; keväällä Pat 
and Polly - Passport to Finland (Sano-
ma Pro), alusta. (Taitotaso A1-A2).

`` PAT AND POLLY 1 (OS)
syksy 120410a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120410b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 13.45-15.15
FM Cristina Anttila

Kurssi soveltuu noin 4-5 vuotta 
englantia opiskelleille. Seuraamme 
oppikirjan englantilaisen pariskunnan 
elämää Englannissa ja Suomessa. 
Opimme kertomaan monipuolisesti 
kotimaastamme ja harjoitamme erityi-
sesti matkailu- ja palvelutilanteissa tar-
vittavaa suullista kielitaitoa. Oppikirja-
na syksyllä Pat and Polly - Passport to 
Finland (Sanoma Pro), kpl:sta 6 lähtien; 
keväällä Pat and Polly 2 - Two years on 
(Sanoma Pro), alusta. (Taitotaso B2).

`` UUSI! LET’S TALK! (OS)
syksy 120412a
7.9.–7.12.2020, 17 t / 29,00 €
kevät 120412b
11.1.–12.4.2021, 16 t / 27,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 16.00-17.00
DI Katarina Kälviäinen

Tule aktivoimaan englannin arkipäivän 
keskustelutaitojasi rennossa ilmapiiris-
sä. Opettajan omat materiaalit, jotka 
sisältyvät kurssimaksuun. 
(Taitotaso A2).

`` PAT AND POLLY 2 A 
syksy 120414a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120414b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 15.30-17.00
FM Cristina Anttila

Kurssi soveltuu noin 5-6 vuotta 
opiskelleille. Seuraamme oppikirjan 
englantilaisen pariskunnan elämää 
Englannissa ja Suomen Lapissa. Teem-
me runsaasti keskusteluun innostavia 
harjoituksia jokapäiväisistä asioista 
ja tilanteista tekstien, kuuntelujen ja 
suullisten harjoitusten muodossa. Op-
pikirjana syksyllä Pat and Polly 2 - two 
years on (Sanoma Pro), alusta; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso B2).

`` PAT AND POLLY 2 B
syksy 120416a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120416b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 17.15-18.45
FM Cristina Anttila

Ks. sisältö kuten kurssissa 120414a. 
Oppikirjana syksyllä Pat and Polly 2 - 
two years on (Sanoma Pro), kpl:sta 4 
lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso B2).

`` ENGLANNIN AKTIVOINTI 
 JA KERTAUS (OS)
syksy 120418a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120418b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 19.00-20.30
FM Cristina Anttila

Monipuolisesti kielen eri osa-aluei-
ta harjoittava kurssi. Laajennamme 
sanavarastoa, keskustelemme kiin-
nostavista asioista ja syvennämme 
kieliopin tuntemusta. Oppikirjana 
syksyllä yksikielinen English File third 
edition Intermediate Student’s Book 
(Oxford University Press, ISBN 978-0-
19-459710-4), alusta; keväällä kpl:sta 5 
lähtien. Kirjan mukana opiskelua tuke-
va DVD-lisämateriaali. (Taitotaso B1).

`` DESTINATIONS 4 (OS)
syksy 120420a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120420b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 17.15-18.45
FM Anna Mankonen

Kurssilla kehitetään englannin kielen 
sanavarastoa ja opetellaan keskeisiä 
rakenteita. Myös suullista kielitaitoa 
parannetaan harjoituksilla. Kirjan 
teemat liittyvät arkipäivän tilanteisiin 
ja ilmiöihin sekä matkustamiseen. 
Oppikirjana syksyllä Destinations 4 
(Otava), kpl:t kertaus ja 1-4; keväällä 
kpl:t 5-9. (Taitotaso A2).

`` UUSI! ENGLISH FOR WORK 
 AND LEISURE (OS)
syksy 120422a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120422b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 19.00-20.30
FM Anna Mankonen

Kurssin pääpaino on työelämän 
kielenkäyttötilanteissa. Teemoja ovat 
mm. oman työn ja työpaikan esittely, 
puhelinkeskustelut ja työmatkat. Vas-
tapainona harjoittelemme vapaa-ai-
kaan liittyviä kielenkäyttötilanteita 
(esim. juhannus mökillä ja vaellusretki 
Lapissa). Oppikirjana syksyllä @Work 
(Finn Lectura), kpl:t 1-4; keväällä kpl:t 
5-9. (Taitotaso A2-B1).

`` MIDDAY ACTIVATION (OS)
syksy 120424a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120424b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 12.00-13.30
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. 
Oppikirjana syksyllä Stepping Stones 2 
(Finn Lectura), kpl:sta 2 lähtien; kevääl-
lä kpl:sta 6 lähtien. (Taitotaso B1).
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`` UUSI! EVERYDAY  
 ENGLISH 4 (OS) 
syksy 120426a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120426b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2
to 19.00-20.30
FM Anna Mankonen
Kurssilla opiskellaan monipuolisesti 
eri elämänalueisiin liittyvää englannin 
kieltä ja ilmaisuja. Oppikirjan teemoja 
ovat kansainvälisyys, matkustaminen 
ja englannin kielen eroavaisuudet 
eri maissa. Puhumisen harjoittelu 
on keskeisessä osassa. Oppikirjana syk-
syllä Everyday English 4 (Finn Lectura), 
kpl:t 1-4; keväällä kpl:t 5-7 + kertaus. 
Kevään opetuspaikka ilmoitetaan 
myöhemmin. (Taitotaso A2-B1).

`` STEPPING STONES 3 (OS)
syksy 120428a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120428b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Luokka 203, Pohjolankatu 27
to 17.15-18.45
FM Anna Mankonen

Kurssi sopii opiskelijoille, jotka hallitse-
vat jo englannin perusrakenteet ja kes-
keisen sanaston. Kurssilla käsitellään 
englantia maailmankielenä, ajankoh-
taisia globaaleja teemoja sekä arjen 
kielenkäyttöä esimerkiksi asumista, 
rahankäyttöä ja ihmissuhteita. Oppikir-
jana syksyllä Stepping Stones 3 (Finn 
Lectura), kpl:t 5-8; kevään oppikirja 
valitaan kurssin alussa. 
(Taitotaso B1-B2).

`` UUSI! BUSINESS  
 ENGLISH (OS)
syksy 120430a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 120430b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 19.00-20.30
DI Katarina Kälviäinen

Opimme ja harjoittelemme virallista 
englantia työtehtäviä varten. Opimme, 
kuinka puhua kokouksissa ja keskus-
teluissa, kuinka kirjoittaa liike-elämän 
sähköposteja jne. Opettajan omat 
materiaalit, jotka sisältyvät kurssimak-
suun. (Taitotaso B2).

`` ENGLISH FOR ADVANCED 
 LEARNERS
syksy 120432a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 120432b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 17.15-18.45
DI Katarina Kälviäinen

Continue to learn English at an 
advanced level through interesting 
reading, listening and conversation. 
Practise new vocabulary and grammar. 
Students assist with topic selection. 
Course material: handouts (included in 
the course fee). (Skill level B2+).

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 12.

`` SAKSA
`` SAKSA 1 (OS)

syksy 120500a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120500b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Tietotekniikkaluokka, Pohjolankatu 27
to 17.15-18.45
FM Liisa Parviainen

Kurssilla opiskelemme saksan kielen 
alkeita ja tutustumme saksalaiseen 
kulttuuriin. Aiheina mm. perheestä 
kertominen ja matkailuun liittyviä 
tilanteita. Oppikirjana syksyllä Hallo! 1 
(Finn Lectura), kpl 1-4; keväällä kpl:sta 
5 lähtien. (Taitotaso A1).

`` SAKSA 3
syksy 120502a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120502b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Tietotekniikkaluokka, Pohjolankatu 27
to 19.00-20.30
FM Liisa Parviainen

Jatkamme saksan kielen perusteiden 
opiskelemista. Aiheina mm. matkai-
lu, asuminen ja työ. Teemme paljon 
puheharjoituksia ja tutkimme hieman 
kielioppia. Oppikirjana syksyllä Hallo! 2 
(Finn Lectura), kpl:sta 1 lähtien (kurssin 
alussa kertaamme aiemmassa kirjassa 
olleita rakenteita); keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A2).

`` SAKSAA EDISTYNEILLE
syksy 120504a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120504b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 17.15-18.45
FM Sanna Heikkeri

Kurssi soveltuu pitemmälle ehti-
neille saksan opiskelijoille tai saksaa 
aiemmin lukeneille jo opittujen 
taitojen vahvistamiseksi. Opiskelem-
me sanastoa ja rakenteita ja teemme 
erilaisia kommunikatiivisia harjoituk-
sia. Oppikirjana syksyllä Mittelpunkt 
B2 neu -kirja, kpl:sta 9 lähtien. Kirjaa 
voi tilata nettikirjakaupasta. Kevään 
oppikirja valitaan yhdessä myöhem-
min. (Taitotaso B1-B2).

`` DEUTSCH AM  
 NACHMITTAG
syksy 120506a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120506b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 13.45-15.15
FM Cristina Anttila

Saksan kielitaidon aktivointikurssi 
kieltä useita vuosia opiskelleille. 
Teemme paljon suullisia harjoituksia 
ja kertaamme myös saksan kielioppia. 
Oppikirja valitaan yhdessä kurssin 
alussa. (Taitotaso B2).
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`` RANSKA
`` C’EST PARTI ! RANSKAN 

 INTENSIIVIKERTAUS
syksy 120600a
28.–29.8.2020, 8 t / 20,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
pe 17.15-20.30, la 10.00-13.15
FM Sanna Laukkarinen

Nopeatempoinen ranskan kertaus-
kurssi. Sopii ranskan alkeet aikaisem-
min opiskelleille. Suullista harjoittelua, 
perussanastoa ja -kielioppia. Materiaa-
lina opettajan materiaali, joka sisältyy 
kurssimaksuun. (Taitotaso A1).

`` UUSI! MATKAILURANSKAA 
 -VIIKONLOPPUKURSSI * 
 (OS)
syksy 120601a
18.9.–17.10.2020, 21 t / 35,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
pe 17.30-19.45, la 10.00-13.00
FM Sanna Laukkarinen

Tutustumme yksinkertaisiin asiointi-
tilanteisiin ja niissä toistuviin kielen 
rakenteisiin ja sanastoon. Teemoina 
mm. esittäytyminen, tervehtiminen, 
tien kysyminen, kahvila- ja ravinto-
la-asiointi, ostaminen ja maksaminen 
sekä majoittuminen. Kurssi sopii rans-
kan alkeet osaaville. Kurssi kokoontuu 
pe ja la 18.–19.9., 2.–3.10. ja 16.–17.10. 
Materiaali sisältyy kurssimaksuun. 
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä.  
(Taitotaso A1).

`` RANSKA 1 (OS)
syksy 120602a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120602b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti 17.15-18.45
Tuntiopettaja Tarmo Mahla

Tällä kurssilla opettelemme ranskan 
perusteita, mm. ääntämistä, lukemista 
ja puhumista. Opimme esittäytymään 
ranskaksi ja kertomaan itsestä perus-
tietoja, kuten perheestä, harrastuksista 
ja työstä. Oppikirjana syksyllä C’est 
parfait ! 1 (Finn Lectura), kpl:t 1-3; 
keväällä kpl:t 4-6. (Taitotaso A1).

`` RANSKA 3 
syksy 120604a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120604b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 19.00-20.30
FM Sanna Laukkarinen

Kurssi on jatkoa Ranska 2 -kurssille. 
Opit kertomaan itsestäsi ja elämästäsi, 
arkirutiineista ja menneestä ajasta. 
Teemme paljon suullisia harjoituksia, 
joiden tavoitteena on rohkaista opis-
kelijoita puhumaan ranskaa erilaisissa 
kielenkäyttötilanteissa. Oppikirjana 
syksyllä Chez Olivier 1 (Finn Lectura), 
kpl:sta 11 lähtien; keväällä Chez Olivier 
2, alusta. (Taitotaso A1-A2).

`` RANSKA 4 (OS)
syksy 120606a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120606b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ke 19.00-20.30
FM Sanna Laukkarinen

Kurssi on jatkoa Ranska 3 -kurssille. 
Kurssilla tutustut Ranskaan, ranskalai-
seen kulttuuriin ja kieleen syvemmin. 
Opit puhumaan mm. menneistä ta-
pahtumista, opinnoista, matkailusta ja 
teknologian käytöstä. Kevään teemoi-
na ruoka, viini, juhlapäivät ja opiskelu. 
Opimme käyttämään menneen ajan 
aikamuotoja laajemmin. Oppikirjana 
syksyllä Chez Olivier 2 (Finn Lectura), 
kpl:sta 9 lähtien; keväällä Chez Olivier 
3, alusta. (Taitotaso A2).
 

`` UUSI! RANSKAA  
 KUUNNELLEN JA PUHUEN 
 –LYHYTKURSSI 
kevät 120607b
30.1.–27.2.2021, 9 t / 22,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 10.00-12.30
FM Sanna Laukkarinen

Kertaamme ranskan ääntämistä ja 
harjoittelemme suullista kielitaitoa 
saneluiden, kuuntelutehtävien ja 
pelien avulla. Teemme pari- ja ryh-
mäkeskusteluja tavoitellen rohkaisua 

ja sujuvuutta puheen tuottamiseen. 
Kurssin teemoina mm. arkipäiväiset 
keskustelut, kulttuuri- ja ajankohtai-
set asiat sekä ranskalainen musiikki. 
Opetuskielenä on pääasiassa ranska. 
Opiskelumateriaali sisältyy kurssin 
hintaan. Kurssi kokoontuu 30.1., 13.2. 
ja 27.2. (Taitotaso A2-B1).

`` ÉCHANGER ET DISCUTER 
 EN FRANÇAIS (OS) (KEKE)
syksy 120608a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 120608b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 40,00 €
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2
to 17.45-19.15
Tuntiopettaja Marien Lallemand

Découverte de la culture française à 
travers des discussions et des lectures 
d’articles de journaux. Approfondisse-
ment de la compréhension orale sur 
des thèmes variés : actualité, gastro-
nomie, tourisme... Cours destiné à des 
débutants qui peuvent communiquer 
de manière simple. Kevään opetus-
paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
(Taitotaso A2).

`` RANSKAA EDISTYNEILLE
syksy 120610a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 120610b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 40,00 €
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2
to 16.00-17.30
Tuntiopettaja Dina Lindström

Kartutamme sanavarastoa ja ker-
taamme kielioppia. Keskustelemme ja 
teemme harjoituksia ranskankielisten 
ajankohtaisohjelmien (internetistä) 
pohjalta. Keskustelua (3 kertaa/luku-
kausi) syntyperäisen opettajan Marien 
Lallemandin johdolla. Oppimateri-
aali ja mahdolliset omakustanteiset 
vierailukäynnit sovitaan kurssin alussa. 
Monisteet sisältyvät kurssimaksuun. 
Kevään opetuspaikka ilmoitetaan 
myöhemmin. (Taitotaso B2).
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`` VENÄJÄ
`` VENÄJÄ 1 A (OS)

syksy 120700a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120700b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti 15.30-17.00
Tuntiopettaja Tarmo Mahla

Tutustumme venäjän kielen aakkosiin 
ja äänteisiin, kieliopin perusrakentei-
siin. Opimme lukemaan ja ymmär-
tämään perustekstejä, kertomaan 
itsestä perusasioita, kuten nimi, ikä, 
työ, perhe ja harrastukset. Oppikirjana 
syksyllä Kafe Piter 1 (Finn Lectura, 2020 
uusittu painos), kpl:t 1-3; keväällä kpl:t 
4-6. (Taitotaso A1).

`` VENÄJÄ 1 B, RIPEÄMPI 
 TAHTI (OS) 
syksy 120701a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120701b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Luokka 202, Pohjolankatu 27
to 17.15-18.45
FM Kaisa Leinonen

Kurssilla opimme venäjän aakkoset 
ja tutustumme ääntämiseen sekä 
arkielämän puhetilanteisiin. Etenem-
me tehokkaasti. Oppikirjana syksyllä 
Kafe Piter 1 (Finn Lectura, 2020 uusittu 
painos) alusta; keväällä kirja jatkuu 
(kevätkurssille osallistuminen edel-
lyttää kyrillisten kirjainten hallintaa). 
(Taitotaso A1). 

`` VENÄJÄ 1, JATKO (KEKE)
syksy 120702a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120702b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 19.00-20.30
FM Vera Chestakova

Kurssi on jatkoa kevään alkeiskurssille. 
Harjoittelemme paljon venäjän kielen 
ääntämistä ja opettelemme tärkeimpiä 
jokapäiväisessä elämässä tarvittavia 
sanontoja. Oppikirjana syksyllä Kafe 
Piter 1 (Finn Lectura), kpl:sta 3 lähtien; 
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso A1).

`` VENÄJÄ 2 A (KEKE)
syksy 120704a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120704b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Luokka 202, Pohjolankatu 27 
ti 19.00-20.30
FM Anna Mankonen

Alkeiden toinen lukuvuosi. Osallistu-
minen edellyttää kyrillisten aakkosten 
hallintaa. Oppikirjana syksyllä Kafe 
Piter 1 (Finn Lectura), kpl:sta 6 lähtien; 
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso A1).

`` VENÄJÄ 2 B 
syksy 120705a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120705b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Luokka 202, Pohjolankatu 27
to 19.00-20.30
FM Kaisa Leinonen

Alkeiden toinen lukuvuosi. Kurssi sopii 
sinulle, jos hallitset jo kyrilliset aakko-
set ja haluat edetä hieman ripeämpää 
tahtia. Oppikirjana Kafe Piter 1 (Finn 
Lectura), kpl:sta 7 lähtien. 
(Taitotaso A1).

`` VENÄJÄ 3 (KEKE) 
syksy 120706a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120706b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Luokka 202, Pohjolankatu 27
ti 17.15-18.45
FM Anna Mankonen

Alkeiden kolmas lukuvuosi. Jatkam-
me sanaston, kieliopin ja arkielämän 
puhetilanteiden harjoittelua. Syksyllä 
teemoina harrastukset, vapaa-ajan 
vietto sekä vuodenajat; keväällä mat-
kustaminen ja lomanvietto. Oppikirja-
na syksyllä Kafe Piter 1 (Finn Lectura), 
kpl:sta 11 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A1).

`` VENÄJÄ 4 A (OS) (KEKE)
syksy 120708a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120708b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 17.15-18.45
FM Vera Chestakova

Jatkamme sanaston, kieliopin ja arki-
elämän puhetilanteiden harjoittelua. 
Puhumme lomanvietosta, juhlista ja 
ostosten tekemisestä. Oppikirjana 
syksyllä Kafe Piter 1 (Finn Lectura), 
kpl:sta 15 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A1).

`` VENÄJÄ 4 B (OS) (KEKE)
syksy 120709a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120709b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 11.30-13.00
FM Vera Chestakova

Jatkamme peruskieliopin opiskelua ja 
vahvistamme sanavarastoa unohta-
matta venäläiseen kulttuuriin tutustu-
mista. Syksyn aihepiireinä vapaa-aika 
ja vuodenajat, kevään teemoja matka 
Pietariin ja ruokalista. Oppikirjana syk-
syllä Kafe Piter 1 (Finn Lectura), kpl:sta 
14 lähtien; keväällä kpl:sta 15 lähtien. 
(Taitotaso A1).

`` VENÄJÄ 7 (KEKE)
syksy 120710a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120710b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2
ti 17.15-18.45
FM Vera Chestakova

Jatkamme venäjän kieliopin opiskelua 
sekä aktivoimme sanavarastoa help-
pojen keskusteluharjoitusten avulla. 
Syksyn aihepiireinä mm. urheilu, sarjat 
ja mainokset; keväällä mm. Venäjä 
tänään. Oppikirjana syksyllä Kafe 
Piter 3 (Finn Lectura), kpl:sta 7 lähtien; 
keväällä kpl:sta 8 lähtien. Kevään ope-
tuspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
(Taitotaso B1).

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 12.
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`` PUHU JA NAUTI  
 -KESKUSTELUKURSSI 
 (KEKE)
syksy 120712a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 120712b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 40,00 €
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27
ke 11.00-12.30
Dos. Svetlana Nikulina

Keskusteluryhmä edistyneille. Kurssilla 
keskustelemme, kuuntelemme ja 
katselemme uutisia Venäjän ajankoh-
taisista asioista, esim. sosiaaliturva, 
ympäristö, ekologia ja nykyteknologia. 
Oppimateriaali, joka sisältyy kurs-
simaksuun, sovitaan kurssin alussa. 
Kevään opetuspaikka ilmoitetaan 
myöhemmin. (Taitotaso B2-C1).

`` UUSI! VENÄJÄN KIELEN 
 JA KULTTUURIN  
 LAUANTAIT (OS) (KEKE)
syksy 120714a
12.9.–12.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120714b
16.1.–17.4.2021, 24 t / 39,00 €
la 13.30-15.00
Kauppakatu 41, 3. krs
Dos. Svetlana Nikulina

Venäjän kulttuurintuntemuksen kurssi, 
jossa tutustumme erityisesti Mosko-
van kulttuuritarjontaan ja venäläisten 
taiteilijoiden elämään. Kurssilla opette-
lemme kieltä käytännön keskuste-
lutilanteiden avulla. Oppimateriaali 
sovitaan kurssilla. (Taitotaso A1-A2). 

`` ESPANJA
`` ESPANJA 1 * (OS)

syksy 120800a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120800b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 17.15-18.45
KteO Tuija Näränen

Opettelemme espanjan kielen alkeita 
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä 
aiheina mm. tervehtiminen, esittäy-
tyminen, hyvästeleminen, itsestä, 
perheestä ja vapaa-ajasta kertominen; 
keväällä mm. kahvilassa tilaaminen, 
aamiaisella ja tapaamisista sopiminen. 
Oppikirjana syksyllä ¡Acción! Espanjan 
teksti- ja harjoituskirjat 1 (SanomaPro), 
kpl:t 1A-; keväällä kirja jatkuu. Mahdol-
lisuus hakea osaamismerkkiä. 
(Taitotaso A1).

`` ESPANJA 2 * (OS)
syksy 120802a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120802b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 17.15-18.45
KteO Tuija Näränen

Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä 
aiheina ovat mm. matkatoimistossa, 
tien kysyminen ja liikkuminen eri 
liikennevälineillä; keväällä mm. ravin-
tolassa ja tapas-baarissa tilaaminen. 
Oppikirjana syksyllä ¡Acción! Espanjan 
teksti- ja harjoituskirjat 1 (SanomaPro), 
kpl:t 4A-; keväällä kirja jatkuu. Mahdol-
lisuus hakea osaamismerkkiä. 
(Taitotaso A1).

`` ESPANJA 3 * (OS)
syksy 120804a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120804b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 17.15-18.45
KteO Tuija Näränen

Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä 
aiheina ovat mm. asuminen ja muutta-
minen; keväällä mm. päivän rutiineis-
ta, harrastuksista ja säästä kertominen. 
Oppikirjana syksyllä ¡Acción! Espanjan 
teksti- ja harjoituskirjat 1 (SanomaPro), 
kpl:t 7B-; keväällä kirja jatkuu. Mahdol-
lisuus hakea osaamismerkkiä. 
(Taitotaso A2).

`` ESPANJA 4 * (OS)
syksy 120806a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120806b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 19.00-20.30
KteO Tuija Näränen

Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä 
aiheina mm. maantieteellistä sanastoa 
ja lentokentällä asioiminen; keväällä 
mm. hotellissa asioiminen ja kertomi-
nen menneessä ajassa. Oppikirjana 
syksyllä ¡Acción! Espanjan teksti- ja 
harjoituskirjat 1 (SanomaPro), kpl:t 
14A-; keväällä kirja jatkuu. Mahdolli-
suus hakea osaamismerkkiä. 
(Taitotaso A2).

`` ESPANJA 5 * (OS)
syksy 120808a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120808b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2
ke 17.15-18.45
KteO Tuija Näränen

Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä 
aiheina ovat mm. lentokentällä ja 
hotellissa asioiminen. Oppikirjana 
syksyllä ¡Acción! Espanjan kielen 
teksti- ja harjoituskirjat 1 (SanomaPro), 
kpl:t 16A-. Kevään kirja valitaan kurssin 
alussa. Mahdollisuus hakea osaamis-
merkkiä. Kevään opetuspaikka ilmoite-
taan myöhemmin. (Taitotaso A2).
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`` ESPANJA 6 * (OS)
syksy 120810a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120810b
12.1.–6.4.2021, 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. terveys, hyvinvointi ja 
elämää ennen ja nyt; keväällä mm. 
asioiden ja tapahtumien kertominen 
menneisyydessä sekä tulevaisuuden 
suunnitelmat. Oppikirjana syksyllä 
¡Dime! 3 (Otava); kpl:sta 3 lähtien; ke-
väällä kirja jatkuu. Mahdollisuus hakea 
osaamismerkkiä. (Taitotaso A2). 

`` ILTAPÄIVÄN  
 MATKAILUESPANJAA 1
syksy 120812a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120812b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 14.00-15.30
KteO Tuija Näränen

Opettelemme espanjan kielen alkeita 
käytännön matkailutilanteissa, mm. 
tervehtiminen, esitteleminen, voinnin 
kysyminen, hyvästeleminen, kah-
vilassa tilaaminen ja maksaminen; 
keväällä mm. kotipaikasta, asumisesta 
ja perheestä kertominen. Oppikirjana 
Ventana 1 (SanomaPro), kpl:t 1-; ke-
väällä kirja jatkuu. (Taitotaso A1).

`` KESKIPÄIVÄN  
 MATKAILUESPANJAA 4
syksy 120814a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120814b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 12.00-13.30
KteO Tuija Näränen

Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä 
aiheina mm. terveys, arkitoimet ja 
luonto; keväällä mm. maat, kansalli-
suudet, kielet, asuminen ja vaateos-
toksilla. Oppikirjana syksyllä Ventana 
2 (SanomaPro); kpl:t 1-; keväällä kirja 
jatkuu. (Taitotaso A1).

`` KESKIPÄIVÄN  
 MATKAILUESPANJAA 5
syksy 120816a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120816b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 12.00-13.30
KteO Tuija Näränen

Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä 
aiheina mm. maat, kansallisuudet, 
kielet, asuminen ja vaateostoksilla; 
keväällä mm. juhlat ja menneisyydestä 
kertominen. Oppikirjana syksyllä Ven-
tana 2 (SanomaPro), kpl:t 3-; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso A2).

`` ESPANJAN  
 KESKIPÄIVÄN JATKOT
syksy 120818a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120818b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 12.00-13.30
KteO Tuija Näränen

Jatkamme espanjan kielen menneiden 
aikamuotojen opiskelua tutustumalla 
imperfektiin ja preteritiin. Syksyllä 
aiheina mm. perhe, arkirutiinit, elämä 
ennen ja nyt sekä päättyneet elä-
mänvaiheet; keväällä mm. Meksikon 
maalaustaide, flamenco ja Sevillan 
kaupunki. Oppikirjana syksyllä ¡Fantás-
tico! 3 (SanomaPro), kpl:t 1-; keväällä 
kirja jatkuu. (Taitotaso A2).

`` ESPANJAN AAMUJATKOT
syksy 120820a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120820b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ma 9.15-10.45
KteO Tuija Näränen

Jatkamme espanjan kielen opiskelua 
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä 
aiheina mm. subjunktiivin käyttö 
mielipiteiden, tunteiden ja tahtomisen 
ilmaisemisessa; keväällä mm. subjunk-
tiivi tulevaisuuteen viitattaessa ja 
subjunktiiviin imperfektin käyttö. 
Oppikirjana syksyllä ¡Fantástico! 4 
(SanomaPro), kpl:t 1-.; keväällä kirja 
jatkuu. (Taitotaso A2).

`` ITALIA
`` ITALIA 1 (OS) (KEKE)

syksy 120900a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120900b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ti 19.00-20.30
Tuntiopettaja Franco Pugliese

Aloitamme alkeista ja etenemme ta-
voitteellisesti pitäen koko ajan mieles-
sä opiskelijaa kiinnostavat käytännön 
kielenkäyttötilanteet. Opimme italian 
ääntämistä ja perusrakenteita, esittäy-
tymään sekä kertomaan itsestämme, 
asioimaan turistitilanteissa, ravintolas-
sa, kaupungilla ym. Oppikirja syksyllä 
Bella vista 1 (Sanoma Pro), alusta; 
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso A1).

`` ITALIA 2 (KEKE)
syksy 120902a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120902b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ke 19.00-20.30
Tuntiopettaja Franco Pugliese

Jatkoa edellisvuoden alkeiskurssille. 
Opimme lisää kielen perusrakenteita, 
kartutamme sanavarastoa, vahvis-
tamme suullista ilmaisua. Teemme 
monipuolisia harjoituksia pareittain 
ja pienryhmissä. Aiheina syksyllä mm. 
kaupungilla liikkuminen, vapaa-aika, 
hotellissa, ravintolassa ja ruokakau-
passa asioiminen. Oppikirjana syksyllä 
Bella vista 1 (Sanoma Pro), kpl:sta 5 
lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A1).

`` ITALIA 3 (OS) (KEKE)
syksy 120904a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120904b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 17.15-18.45
Tuntiopettaja Franco Pugliese

Harjoittelemme kielen perusraken-
teita, kartutamme sanavarastoa 
ja aktivoimme suullista kielitaitoa 
monipuolisten harjoitusten avulla. 
Opimme mm. kertomaan menneistä 
tapahtumista. Aiheina mm. arkirutiinit, 
ruokakulttuuri, junalla matkustaminen 
ja lomailusta kertominen. Oppikirjana 
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syksyllä Bella vista 1 (Sanoma Pro), 
kpl:sta 10 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A1-A2).

`` ITALIA 4 (OS) (KEKE)
syksy 120906a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120906b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ke 17.15-18.45
Tuntiopettaja Franco Pugliese

Keskustelemme monipuolisista 
aiheista, harjoittelemme kuullun- ja 
luetunymmärtämistä sekä käytännön 
kielenkäyttötilanteita. Kertaamme 
kielen rakenteita, laajennamme sanas-
toa ja teemme kuunteluharjoituksia. 
Kehitämme suullista kielitaitoa ja 
käytämme jo oppimaamme kieltä mo-
nipuolisissa harjoituksissa. Oppikirjana 
syksyllä Bella vista 2 (Sanoma Pro), 
kpl:sta 1 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A2).

`` ITALIA 6 (KEKE)
syksy 120908a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 120908b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 40,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 19.00-20.30
Tuntiopettaja Franco Pugliese

Keskustelemme monipuolisista 
aiheista, harjoittelemme kuullun- ja 
luetunymmärtämistä sekä käytän-
nön kielenkäyttötilanteita. Opimme 
eri aihepiirien sanastoa, kielioppia 
ja tutustumme italialaiseen elämän-
menoon. Kehitämme kielitaitoa ja 
tietämystä italialaisesta kulttuurista. 
Oppikirjana Bella vista 2 (Sanoma Pro), 
kpl:sta 10 lähtien ja Espresso 3 (Otava); 
keväällä kirja jatkuu. Lisäoppimateriaa-
lia opettajalta. (Taitotaso A2-B1).

`` CONVERSIAMO  
 IN ITALIANO! (KEKE)
syksy 120910a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 120910b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 15.00-16.30
Tuntiopettaja Franco Pugliese

Italiaa äidinkielenään puhuvan opet-
tajan kanssa harjoitellaan käytännön 
yleiskieltä ja puhetilanteita; käsitellään 

kirjallisia tekstejä, videoita ja puhekie-
lessä tarvittavia italian kielen perusra-
kenteita. Kurssin aikana opiskelija saa 
tietoa Italian kulttuurista ja italialaises-
ta elämänmenosta. Opetusmateriaali 
opettajalta (sisältyy kurssimaksuun), 
myös verkkomuodossa. 
(Taitotaso B1-).

`` VIRO
`` VIRO 1 JATKO (KEKE) 

syksy 121000a
10.9.–26.11.2020, 22 t / 36,00 €
kevät 121000b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kimpisen lukio, luokka 12, 
Pohjolankatu 2
to 17.15-18.45
Tuntiopettaja Tiit Tönnov

Kurssi on jatkoa edellisen vuoden 
alkeiskurssille. Tavoitteena on syventää 
opittua sekä käyttää kieltä arkipäivään 
ja matkailuun liittyvissä tilanteissa. 
Kurssi sisältää runsaasti kuuntelu- ja 
puheharjoituksia. Oppikirjana syksyllä 
Keelesild (Otava), kpl:sta 9 lähtien; 
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso A1).

`` VIRO 2 (OS) (KEKE)
syksy 121002a
8.9.–24.11.2020, 22 t / 36,00 €
kevät 121002b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kimpisen lukio, luokka 12, 
Pohjolankatu 2
ti 17.15-18.45
Tuntiopettaja Tiit Tönnov

Jo useamman vuoden viroa opiskel-
leille tarkoitettu kurssi, joka harjoit-
taa monipuolisesti kielitaidon eri 
osa-alueita. Runsaasti puhumista ja 
luovaa kielenkäyttöä. Työskentelemme 
merkittävien virolaisten elokuvien 
parissa. (Taitotaso A1).

`` VIITTOMAKIELI
`` TUKIVIITTOMIEN  

 ALKEET (OS)
syksy 121100a
19.9.–26.9.2020, 12 t / 29,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 9.00-14.00
Puhevammaisten tulkki 
Irene Liukkonen

Tukiviittomakurssi soveltuu kaikille, 
jotka haluavat oppia tukiviittomia ja 
niiden käyttöä kommunikoinnissa. 
Kurssin aikana opit viittomia arkipäi-
vän eri tilanteisiin sekä kuinka tukiviit-
tomia käytetään kommunikoinnissa 
puheen tukena. Aihealueina ovat mm. 
perhe, vaatteet, värit, paikkoja, verbe-
jä, ajanilmaisuja jne. Oppimateriaali 
sisältyy kurssimaksuun.

`` TUKIVIITTOMIEN JATKO
kevät 121102b
16.1.–23.1.2021, 12 t / 29,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 9.00-14.00
Puhevammaisten tulkki 
Irene Liukkonen

Soveltuu kaikille jo vähän viittoneille. 
Kurssilla kertaamme alkeita, kasva-
tamme sanavarastoa ja syvennämme 
viittomien käyttöä kommunikoinnin 
tukena. Oppimateriaali sisältyy kurssi-
maksuun.

`` KREIKKA
`` UUSI! KREIKKA 1 (OS)

syksy 121300a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 121300b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2
ti 19.00-20.30
Tuntiopettaja Tarmo Mahla

Tutustumme kreikan kielen aakkosiin, 
äänteisiin ja kieliopin perusrakentei-
siin. Opimme lukemaan ja ymmär-
tämään perustekstejä. Osaat kertoa 
itsestäsi perusasioita, kuten nimesi, 
ikäsi, työsi, perheestäsi ja harrastuk-
sistasi. Oppikirjana syksyllä Communi-
cate in Greek 1, kpl:t 1-5 (kirja voidaan 
hankkia yhteistilauksena); keväällä 
kpl:t 6-9. Kevään opetuspaikka ilmoite-
taan myöhemmin. (Taitotaso A1).
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`` JAPANI
`` JAPANI 1 (OS) (KEKE)

syksy 121500a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 121500b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
to 19.00-20.30
Tuntiopettaja Ayaka Suhonen

Opettelemme japanin luku- ja kirjoi-
tustaidon ohella arkielämän suullisia 
viestintätaitoja. Tutustumme myös 
japanilaiseen kulttuuriin ja elämänme-
noon. Oppikirjana Michi - tie japanin 
kieleen (Otava), alusta; keväällä kirja 
jatkuu. Lisäksi opettajan materiaalit, 
jotka sisältyvät kurssimaksuun. Ope-
tuskielinä englanti ja suomi. 
(Taitotaso A1).

`` JAPANI 2 (OS) (KEKE) 
syksy 121502a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 121502b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 17.15-18.45
Tuntiopettaja Ayaka Suhonen

Jatkamme japanin luku- ja kirjoitus-
taidon opiskelua ja harjoittelemme 
arkielämän suullisia viestintätaitoja. 
Tutustumme myös japanilaiseen kult-
tuuriin ja elämänmenoon. Oppikirjana 
syksyllä Michi - tie japanin kieleen 
(Otava), kpl:sta 8 lähtien; keväällä kirja 
jatkuu. Lisäksi opettajan materiaalit, 
jotka sisältyvät kurssimaksuun. Ope-
tuskielinä englanti ja suomi. 
(Taitotaso A1).

`` UUSI! JAPANI 3 (KEKE)
syksy 121504a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 121504b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 40,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
ke 19.00-20.30
Tuntiopettaja Ayaka Suhonen

Jatkamme japanin luku- ja kirjoitus-
taidon opiskelua ja harjoittelemme 
arkielämän suullisia viestintätaitoja. 
Tutustumme myös japanilaiseen 
kulttuuriin ja elämänmenoon. Opetus-
kielinä englanti ja suomi. Oppikirjana 
syksyllä Michi - tie japanin kieleen 
(Otava), kpl:t 13-15 ja Michi 2, alusta; 
keväällä kirja jatkuu. Lisäksi opettajan 
materiaalit, jotka sisältyvät kurssimak-
suun. (Taitotaso A1).

`` KIINA
`` KIINA 1 (OS) (KEKE)

syksy 121600a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 43,00 €
kevät 121600b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 40,00 €
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2
ma 17.15-18.45
Tuntiopettaja Liu Junhong

Opiskelemme kiinan kielen perus-
rakenteita ja –sanastoa sekä harjoit-
telemme jokapäiväiseen elämään 
liittyviä kielenkäyttötilanteita. Teemme 
ääntämis- ja kielioppiharjoituksia 
ja opimme käymään yksinkertaisia 
keskusteluja. Opiskeltava kieli on 
mandariinikiinaa. Oppikirjana Zou ba! 
(Sanoma Pro), alusta; keväällä kirja 
jatkuu. Lisäksi opettajan materiaalit, 
jotka sisältyvät kurssimaksuun. Kevään 
opetuspaikka ilmoitetaan myöhem-
min. (Taitotaso A1).

`` TŠEKKI
`` UUSI! TŠEKKIÄ  

 MATKAILIJOILLE 
 1 -VIIKONLOPPUKURSSI 
 (OS) (KEKE)
syksy 121700a
11.–19.9.2020, 14 t / 34,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs 
pe 17.30-19.45, la 10.00-13.00
DI Katarina Kälviäinen

Opettelemme syntyperäisen opetta-
jan kanssa tšekin kielen perusteita ja 
tutustumme tšekkiläiseen kulttuuriin. 
Harjoittelemme yleisiä matkailufraase-
ja. Kurssi kokoontuu kahtena viikon-
loppuna pe-la 11.–12.9. ja 18.–19.9. 
Oppimateriaalina monisteet, jotka 
sisältyvät kurssimaksuun. 
(Taitotaso A1).

`` UUSI! TŠEKKIÄ  
 MATKAILIJOILLE 
 2 -VIIKONLOPPUKURSSI 
 (OS) (KEKE)
kevät 121700b
5.–13.2.2021, 14 t / 34,00 €
Kauppakatu 41, 3. krs
pe 17.30-19.45, la 10.00-13.00
DI Katarina Kälviäinen

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
121700a. Kurssi kokoontuu kahtena 
viikonloppuna pe-la 5.–6.2. ja 12.–13.2. 
Oppimateriaalina monisteet, jotka si-
sältyvät kurssimaksuun. (Taitotaso A1).

`` UNKARI
`` UUSI! UNKARIA  

 MATKAILIJOILLE 1  
 -VIIKONLOPPUKURSSI  
 (OS) (KEKE)
syksy 121900a
13.–21.11.2020, 14 t / 34,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
pe 17.30-19.45, la 10.00-13.00
DI Katarina Kälviäinen

Opettelemme äidinkielenään unkaria 
puhuvan opettajan kanssa kielen pe-
rusteita ja tutustumme unkarilaiseen 
kulttuuriin. Harjoittelemme yleisiä 
matkailufraaseja. Oppimateriaalina 
monisteet, jotka sisältyvät kurssi-
maksuun. Kurssi kokoontuu kahtena 
viikonloppuna pe-la 13.–14.11. ja 
20.–21.11. (Taitotaso A1).

`` UUSI! UNKARIA  
 MATKAILIJOILLE 2  
 -VIIKONLOPPUKURSSI  
 (OS) (KEKE)
kevät 121900b
19.–27.3.2021, 14 t / 34,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
pe 17.30-19.45, la 10.00-13.00
DI Katarina Kälviäinen

Kurssi on jatkoa syksyn kurssille 
121900a. Kurssi kokoontuu kahte-
na viikonloppuna pe-la 19.–20.3. ja 
26.–27.3. Oppimateriaalina monisteet, 
jotka sisältyvät kurssimaksuun. 
(Taitotaso A1).



30 LAPPEENRANTA30 LAPPEENRANTA

Yhteiskunnan ja esittävän taiteen vas-
tuuhenkilö on Sanna Laukkarinen, 
050 555 1676.

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 12.

`` TEATTERI, ELOKU- 
 VA JA SANATAIDE
`` IMPROVISAATIOKURSSI 

 (OS)
syksy 240101a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 57,00 €
kevät 240101b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 53,00 €
Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39
ma 17.00-18.30
Ilmaisutaidon opettaja Sami Kettunen

Kurssilla tutustumme improvisaation 
perusteisiin ja käymme läpi moni-
puolisesti erilaisia harjoitteita aina 
lämmittelyharjoituksista esittävämpiin 
improihin asti. Kurssin aikana opit 
löytämään oman persoonallisen tavan 
ilmaista itseäsi ja saat rutkasti var-
muutta erilaisiin esiintymistilanteisiin. 
Heittäydy rohkeasti impron vietäväksi!

`` YHTEISKUNTA JA ESITTÄVÄ TAIDE  

`` UUSI! IMPROVISAATION 
 JATKOKURSSI  
syksy 240102a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 57,00 €
kevät 240102b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 53,00 €
Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39
ma 18.45-20.15
Ilmaisutaidon opettaja Sami Kettunen

Tällä kurssilla tutustutaan monipuo-
lisesti erilaisiin improvisaatioteknii-
koihin ja harjoitellaan esiintymistä 
improvisoiduissa kohtauksissa. Kurssin 
aikana pääset esiintymään yksin ja 
ryhmässä omalle ryhmälle. Kurssin 
päätteeksi voidaan tähdätä improvi-
saatioesityksen järjestämiseen, mikäli 
ryhmä on innokas esiintymään.

`` TEATTERIPRODUKTIO 
 TUTUKSI
syksy 360108a
6.10.–1.12.2020, 9 t / 33,00 €
Lappeenrannan kaupunginteatteri, 
Kaivokatu 5
ti 18.00-19.30
Teatterinjohtaja Iiris Rannio

Kurssilla tutustumme Lappeenrannan 
kaupunginteatterin työntekijöiden 
kanssa Ilmari Pursiaisen ohjaaman 9 
hyvää syytä elää -näytelmän valmista-
misprosessiin näytelmäkäsikirjoituk-
sesta valmiiseen näytelmään saakka. 
Ohjelmassa on vierailuja teatteriin 
näytelmänteon eri vaiheissa. Kokoon-
tumiset tiistaisin 6.10., 27.10., 24.11. 
(Huom! klo 19.00-21.30) ja 1.12.

`` EKKO@NUIJAMIES:  
 ELOKUVA - PALA PALALTA
syksy 261010a
30.9.–18.11.2020, 16 t / 57,00 € 
kevät 261010b
24.2.–7.4.2021, 16 t / 57,00 € 
Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39
ke 17.30-20.30
Mediakasvattaja KM Ilkka Kuukka

Syksyn kurssilla perehdymme neljään 
eri vuosikymmeniltä peräisin olevaan 
klassiokkoelokuvaan. Käsittelemme 
teosten merkitystä elokuvataiteen 
kaanonissa ja omassa elokuvien kat-
somishistoriassamme, tarkastelemme 
elokuvien teknisiä ja kerronnallisia 
ratkaisuja sekä niiden tarjoamaa aika-
laiskuvaa. Kevään kurssi keskittyy eri 
maanosien elokuviin. Ennen elokuvaa 
on päivän teoksen esittely ja elokuvan 
jälkeen keskustelu. Elokuvaliput sisäl-
tyvät kurssin hintaan. Kokoontumis-
kerrat syksyllä 30.9., 14.10., 28.10. ja 
18.11.; keväällä 24.2., 10.3., 24.3. ja 7.4.

`` UUSI! TUNNETTA FILMIIN –  
 DOKUMENTTIKUVAUS- 
 KURSSI (OS)
syksy 261020a
3.–17.10.2020, 15 t / 38,00€
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27
la 10.00-14.00
Tuntiopettaja Tauno Lakkala

Haluatko oppia tekemään hyviä 
Youtube-videoita, dokumentoimaan 
matkoja ja tapahtumia sekä tallenta-

Kuva: Kulttuuritila Nuijamies ry
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maan muistikuvia videolle? Kurssin 
tavoitteena on luoda kiinnostava opin-
tomatka videokuvauksen perusteisiin, 
joiden avulla saat katsojat kiinnos-
tumaan ja muistikuvat tallentumaan 
tunteisiin. Kuvausvälineeksi sopii esim. 
älypuhelin.

`` UUSI!  
 SANASUPERSANKARIT - 
 SANATAIDERYHMÄ 
 9–12-VUOTIAILLE
syksy 360105a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 67,00 € 
kevät 360105b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 63,00 € 
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ke 15.00-16.30
Tuntiopettaja Jenni Lintunen

Tykkäätkö kertoa tai lukea tarinoita? 
Tule mukaan pelaamaan sanoilla, kek-
simään uusia hahmoja ja punomaan 
tarinoita hahmojen ympärille. Lisäksi 
askartelemme aiheeseen liittyen ja 
esitämme tarinoita muille käyttäen 
draaman eri keinoja. Materiaalimaksu 
sisältyy hintaan.

`` UUSI! SANAJUMPPA  
 SENIOREILLE (OS)
syksy 360106a 
14.9.–30.11.2020, 12 t / 26,00 € 
kevät 360106b 
18.1.–12.4.2021, 12 t / 26,00 € 
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 13.00-14.30
Tuntiopettaja Jenni Lintunen

Kurssin aikana teemme mieltä jump-
paavia ja muistia virkistäviä lyhyitä, 
mutta koukuttavia kirjoitusharjoituk-
sia. Voit ottaa kurssille mukaan oman 
muistikirjan ja kynän. Materiaalimaksu 
sisältyy hintaan. Kurssi kokoontuu 
syksyllä ma 14.9., 28.9., 12.10., 2.11., 
16.11., ja 30.11. ja keväällä 18.1.,1.2., 
15.2., 8.3., 22.3. ja 12.4.
 

`` YHTEISKUNTA
`` AIVOLIITON JUTTUTUPA 

kevät 360100b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 34,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27 
ma 10.00-12.15
Erityisopettaja Pirkko Hakoköngäs

Juttutupa on kurssi afaattisille henki-
löille. Kurssin tavoite on edistää osalli-

suutta, ehkäistä sosiaalista syrjäytymis-
tä sekä tarjota afaattisille henkilöille 
mahdollisuus keskusteluun ja kommu-
nikoinnin sekä vuorovaikutustaitojen 
harjoittamiseen turvallisessa ryhmäs-
sä. Kommunikaatiota harjoitellaan 
teemakeskustelujen, pelien, taiteen 
ja musiikin avulla. Jokainen Juttutupa 
-kerta sisältää ajankohtaisryhmän, 
kahvituokion, teema- ja kommuni-
kaatioryhmän. Kurssille voi tulla myös 
kesken lukukauden, mikäli tilaa löytyy. 
Mukaan voi ottaa avustajan.

`` UUSI! ALKUUN  
 SUKUTUTKIMUKSESSA
kevät 360104b
2.2.–9.3.2021, 10 t / 28,00 €
Kimpisen lukio, luokka 23,
Pohjolankatu 2
ti 18.00-19.30
Tuntiopettaja Hely Törmälä

Kurssilla pääset alkuun omassa 
sukututkimuksessasi ja osaat jatkossa 
etsiä tietoa omatoimisesti. Kurssilla 
tutustumme eri tietolähteisiin ja tie-
don hankintaan kirkonkirjojen alkuun 
saakka noin 1700-luvulle. Viimeisellä 
kerralla 9.3. perehdymme kirjastosta 
löytyvään aineistoon ja tutkimme 
netistä löytyviä tietolähteitä.

`` KEHITYSVAMMAISTEN 
 OPINTOPIIRI A
kevät 360101b
11.1.–12.4.2021, 20 t / 18,00 €
Harjaantumisopetus, Lönnrotinkatu 7
ma 16.30-17.45
Tuntiopettaja Päivi Paajanen

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. llmoittautu-
minen ja kurssimaksut netti-ilmoittau-
tumisen kautta tai poikkeuksellisesti 
myös puhelimitse toimistoon p. 044 
566 4553. Lisätietoja koulutussuunnit-
telija Sanna Laukkariselta, p. 050 555 
1676. Kurssin hinnassa on huomioitu 
OS-alennus.

`` KEHITYSVAMMAISTEN 
 OPINTOPIIRI B
kevät 360102b
11.1.–12.4.2021, 20 t / 18,00 €
Harjaantumisopetus, Lönnrotinkatu 7
ma 17.45-19.00
Tuntiopettaja Päivi Paajanen

Ks. sisältö kuten kurssissa 360101b. 
llmoittautuminen ja kurssimaksut 
netti-ilmoittautumisen kautta tai 
poikkeuksellisesti myös puhelimitse 
toimistoon p. 044 566 4553. Lisätietoja 
koulutussuunnittelija Sanna Laukkari-
selta, p. 050 555 1676. Kurssin hinnas-
sa on huomioitu OS-alennus.

`` NAISTEN PIIRI
syksy 360103a
7.9.–7.12.2020, 14 t / 23,00 €
kevät 360103b
11.1.–29.3.2021, 12 t / 20,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 13.00-14.30
Emilia Valkonen

Naisten piiri kokoontuu joka toinen 
maanantai. Kurssilla virkistytään 
yhdessä kulttuurin, hyvinvoinnin, 
ajankohtaisasioiden ja yhteiskunnal-
listen ilmiöiden äärellä. Kiinnostavien 
vierailijoiden lisäksi kurssilla tehdään 
lukuvuoden aikana yksi retki, jonka 
kohteesta päätetään yhdessä. Matka-
kustannukset eivät sisälly kurssimak-
suun.

`` UUSI! MUISTOT KIRJAKSI 
 -LYHYTKURSSI (OS)
kevät 360111b
5.2.–27.3.2021, 24 t / 53,00 €
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27
pe 17.00-19.15, la 10.00-14.00
Viestinnän opettaja Aija Käkelä-Laine 
ja graafinen suunnittelija Seija Pylkkö

Kokoa perheen, suvun tai yhdistyksen 
tarinat ja valokuvat sekä tärkeimmät 
muistot yhteen. Muistot kirjaksi –
kurssilla opastamme kirjan tekemistä 
suunnittelusta aina erilaisiin toteu-
tusvaihtoehtoihin, jolloin tekijä voi 
jatkaa itsenäisesti teoksen kokoamista 
painatus- tai tulostusvalmiiksi. Kurssi 
kokoontuu 5.–6.2., 19.–20.2., 12.–13.3. 
ja 26.–27.3. Tarvitset kannettavan 
tietokoneen, mutta muistot voi koota 
käsinkin.
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Musiikissa opisto tarjoaa mahdolli-
suuksia opiskella musiikin perusteita, 
laulaa kuorossa, ottaa yksinlaulutun-
teja, soittaa eri instrumentteja yksin 
tai ryhmässä 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. Edisty-
neemmät opiskelijat harjoittavat jo 
omaa ohjelmistoa. 

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

Musiikin vastuuhenkilö on 
Pasi Litmanen, 050 555 7271.

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 13.

`` FAUNIN ILTA, MUSIIKIN 
 KUUNTELUN KURSSI  
 (OS) (KEKE) 
syksy 250100a
14.9.–16.11.2020, 10 t / 50,00 €
Lappeenrannan kaupungintalo, Villi-
miehenkatu 1
ma 18.00-19.30
FM Milko Vesalainen

``  MUSIIKKI – KANSAINVÄLINEN ELÄMYSTEN KIELI

Musiikin kuuntelun kurssilla tutus-
tutaan eri aikakausien musiikkiin ja 
opetellaan mm. miten kuuntelukoke-
muksessa voi oppia hahmottamaan 
musiikin muotoja, teemoja ja orkeste-
rin soitinten olemusta osana kuuntelu-
kokemusta. Kurssin ohjelma on raken-
nettu kaupunginorkesterin konsertti-
kauteen. Kurssi kokoontuu 14.9., 28.9., 
12.10., 26.10. ja 16.11. Tapaamispaikka 
kaupungintalon pääovella. Opiskelijat 
suorittavat osana kurssia kuunteluteh-
täviä orkesterikonserteissa: 17.9., 1.10., 
15.10., 29.10. ja 19.11. Kurssilaiset 
pääsevät luentoviikkojen konserttiin 
alennetulla lipun hinnalla (10 €). Kurs-
sille mukaan lehtiö ja kynä.

`` UUSI! MUSIIKIN  
 PERUSTEET, JATKORYHMÄ
syksy 250102a
7.9.–7.12.2020, 17 t / 27,00 €
kevät 250102b
11.1.–12.4.2021, 16 t / 26,00 €
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27
ma 18.05-19.05
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen

Jatkamme musiikin perusteiden 
kuten nuottien lukemisen, sointujen 
ja rytmien opiskelua. Opiskelijan tulee 
hankkia itselleen kirja Tohtori Toonika 
(Pasi Heikkilä ja Veli-Matti Halkosalmi). 
Kirjasta on opiskeltu ed. vuonna s. 
8-25, 88-111 ja 148-163 eli jos nämä 
asiat ovat tuttuja, olet tervetullut 
kurssille!

`` KUOROT
`` LAULUN LYÖMÄT (OS)

syksy 250103a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 41,00 €
kevät 250103b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 38,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiluokka, 
Pohjolankatu 23
ma 18.00-19.30
Musiikinopettaja MuM Katariina Holm

Matalan kynnyksen kuorotoimintaa 
kaikille laulamisesta ja äänenmuodos-
tuksesta kiinnostuneille. Oppitunneilla 
tehdään äänenkäyttöharjoituksia ja 
lauletaan moniäänisesti monipuolista 
laulustoa. Aiempaa kuorokokemusta 
ei tarvita.

`` LAPPEENRANNAN  
 KARJALAKUORO (OS)
syksy 250104a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 41,00 €
kevät 250104b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 38,00 €
Kimpisen koulu, ruokala, 
Pohjolankatu 23
ti 16.45-18.15
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen

Kuorossa laulamme kolmiäänisesti 
monipuolista ohjelmistoa, jossa on 
myös karjalaista lauluperinnettä ja 
hengellisiä lauluja. Uudet laulajat ovat 
tervetulleita.

Kuva: Sanna Laukkarinen
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`` YKSINLAULU
`` POP/JAZZ-LAULU 

syksy 250201a
11.9.–11.12.2020, 13 x 30 min / 148,00 € 
kevät 250201b
15.1.–16.4.2021, 12 x 30 min / 137,00 €
117 Musiikkiluokka,
Pohjolankatu 27
pe 14.00-16.00
Musiikkipedagogi (AMK) Elisa Pellinen

Kurssille ovat tervetulleita sekä 
aloittelijat että kauemmin laulamista 
harrastaneet. Laulutunneilla etsimme 
vapautta ja helppoutta äänenkäyt-
töön laulutekniikkaa opiskelemalla 
sekä hiomme oppilaan ja opettajan 
yhdessä valitsemia kappaleita. Opetus 
on yksilöopetusta 30 min/vk/oppilas. 
Ilmoittautuminen 3.9. suoraan opetta-
jalle p. 040 719 9863, entiset opiske-
lijat klo 16-17 ja uudet opiskelijat klo 
16.30-17. 

`` YKSINLAULU 
syksy 250202a
8.9.–10.12.2020, 13 x 30 min / 148,00 € 
kevät 250202b
12.1.–15.4.2021, 12 x 30 min / 137,00 €
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27
ti 14.30-17.00, ke 15.00-17.00,
to 11.15-12.45 
Laulupedagogi (AMK) Varvara Pajari

Yksinlaulu on tarkoitettu sekä aloit-
telijoille että aiemmin harrastaneille 
aikuisille (yli 16-v.). Harjoittelemme 
hengitystekniikkaa ja laulamme sekä 
klassisen että kevyen musiikin ohjel-
mistoa oppilaan toiveiden mukaisesti. 
Vanhat oppilaat sopivat tuntien ajan-
kohdan 1.9. mennessä opettajan kans-
sa. Uudet oppilaat voivat kysyä vapaita 
paikkoja opettajalta 2.9. lähtien, p. 040 
504 9856. Huom! Tunnit ti opistotalol-
la, ke pääkirjaston alakerrassa Tarinasa-
lissa ja to opistotalolla.

`` LAULUTAIDOTTOMIEN 
 LAULUKURSSI, TASO 1
syksy 250203a
20.9.–13.12.2020, 12 t / 32,00 € 
kevät 250203b
17.1.–21.3.2021, 10 t / 27,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 10.30-12.00
LuK Teija Immonen

Alkeiskurssi itseään laulutaidottomina 
pitäville. Kehitämme sävelpuhtautta 
ja laulutekniikkaa. Opetusta syksyllä 

su 20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 29.11. ja 
13.12.; keväällä su 17.1., 31.1., 14.2., 
28.2. ja 21.3. Opetusmateriaalina Kul-
tainen laulukirja. Opiskelijat hankkivat 
kirjan itse.

`` LAULUTAIDOTTOMIEN 
 LAULUKURSSI, TASO 2
syksy 250204a
20.9.–13.12.2020, 12 t / 32,00 € 
kevät 250204b
17.1.–21.3.2021, 10 t / 27,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 12.15-13.45
LuK Teija Immonen

Jatkokurssi itseään laulutaidottomina 
pitäville. Sävelpuhtaan alueen laajen-
tamista opettajan laatiman vaativuus-
luokittelun mukaisesti edeten helpois-
ta lauluista vaativampiin äänenkäyttöä 
kehittäen. Opetusta syksyllä su 20.9., 
4.10., 18.10., 8.11., 29.11. ja 13.12.; 
keväällä su 17.1., 31.1., 14.2., 28.2. ja 
21.3. Opetusmateriaalina Kultainen 
laulukirja. Opiskelijat hankkivat kirjan 
itse.

`` LAULUKOULU, TASO 3
syksy 250205a
20.9.–13.12.2020, 12 t / 32,00 € 
kevät 250205b
17.1.–21.3.2021, 10 t / 27,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 14.00-15.30
LuK Teija Immonen

Sävelpuhtaan alueen laajentamista 
entisestään opettajan laatiman vaa-
tivuusluokittelun mukaisesti äänen-
käyttöä kehittäen. Opetusta syksyllä 
su 20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 29.11. ja 
13.12.; keväällä 17.1., 31.1., 14.2., 28.2. 
ja 21.3. Opetusmateriaalina Kultainen 
laulukirja. Opiskelijat hankkivat kirjan 
itse.

`` TARTUN MIKKIIN A 
syksy 250208a
19.9.–12.12.2020, 24 t / 49,00 € 
kevät 250208b
16.1.–10.4.2021, 24 t / 49,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 11.00-14.00
LuK Teija Immonen

Opi uusia lauluja, laulutekniikkaa, 
mikrofonin käyttöä ja esiintymistaitoa! 
Äänentoistolaitteet käytettävissä, 
säestyssoittimena kosketinsoittimet. 
Jokaisella opiskelijalla on kiinteä 30 
minuutin opetusaika/opetuskerta, 

kaikki opiskelijat voivat seurata toisten 
saamaa opetusta. Opetusta syksyllä 
la 19.9., 3.10., 17.10., 7.11., 28.11. ja 
12.12.; keväällä la 16.1., 30.1., 13.2., 
27.2., 20.3. ja 10.4.

`` TARTUN MIKKIIN A  
 -PASSIIVIOPISKELIJA
syksy 250209a
19.9.–12.12.2020, 24 t / 24,00 € 
kevät 250209b
16.1.–10.4.2021, 24 t / 24,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 11.00-14.00
LuK Teija Immonen

Tartun mikkiin -kurssin passiiviopiske-
lija seuraa kurssin opetusta ja osallis-
tuu yhteisiin harjoituksiin. Passiiviopis-
kelija saa oman lauluvuoron, jos joku 
aktiiviopiskelija on poissa. Opetuspäi-
vät kuten kursseissa 250208a ja b.

`` TARTUN MIKKIIN B 
syksy 250210a
19.9.–12.12.2020, 24 t / 49,00 € 
kevät 250210b
16.1.–10.4.2021, 24 t / 49,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 14.15-17.15
LuK Teija Immonen

Ks. sisältö ja opetuspäivät kuten kurs-
sissa 250208a ja b.

`` TARTUN MIKKIIN B  
 -PASSIIVIOPISKELIJA 
syksy 250211a
19.9.–12.12.2020, 24 t / 24,00 € 
kevät 250211b
16.1.–10.4.2021, 24 t / 24,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 14.15-17.15
LuK Teija Immonen

Ks. sisältö kuten kurssissa 250209a ja 
opetuspäivät kuten kurssissa 250208a.  

`` TARTUN MIKKIIN C
syksy 250212a
20.9.–13.12.2020, 24 t / 49,00 € 
kevät 250212b
17.1.–21.3.2021, 20 t / 41,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 15.45-18.45
LuK Teija Immonen

Opi uusia lauluja, laulutekniikkaa, 
mikrofonin käyttöä ja esiintymistaitoa. 
Äänentoistolaitteet käytettävissä, 
säestyssoittimena kosketinsoittimet. 
Jokaisella opiskelijalla on kiinteä 30 
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minuutin opetusaika/opetuskerta, 
kaikki opiskelijat voivat seurata toisten 
saamaa opetusta. Opetusta syksyllä 
su 20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 29.11. ja 
13.12.; keväällä su 17.1., 31.1., 14.2., 
28.2. ja 21.3. 

`` TARTUN MIKKIIN C  
 -PASSIIVIOPISKELIJA
syksy 250213a
20.9.–13.12.2020, 24 t / 24,00 € 
kevät 250213b
17.1.–21.3.2021, 20 t / 20,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 15.45-18.45
LuK Teija Immonen 

Ks. sisältö ja opetuspäivät kuten kurs-
sissa 250212a ja b.

`` SOITTO,  
 RYHMÄOPETUS
`` RYTMI-NORPAT  

 KEHITYSVAMMAISTEN 
 ORKESTERI
kevät 250301b
11.1.–12.4.2021, 20 t / 18,00 € 
Harjaantumisopetus, Lönnrotinkatu 7
ma 15.30-16.45
Musiikkipedagogi (AMK) 
Simo Koskinen

Rytmi-Norpat on kehitysvammaisille 
tarkoitettu orkesteri, jossa musisoim-
me yhdessä koko ryhmän kanssa. 
Kurssilla tutustumme perinteisiin ja 
uudempiin suomeksi laulettuihin 
kappaleisiin, näiden soittamiseen sekä 
laulamiseen. Opetus sisältää myös ryt-
misiä harjoituksia, niin soittimien kans-
sa kuin ilmankin. llmoittautuminen ja 
kurssimaksut netti-ilmoittautumisen 
kautta tai puhelimitse toimistoon p. 
044 566 4553. Lisätietoja koulutus-
suunnittelija Sanna Laukkariselta, p. 
050 555 1676. Kurssin hinnassa on 
huomioitu OS-alennus.

`` ETELÄ-KARJALAN  
 ORKESTERI
syksy ja kevät 250303
12.9.–13.12.2020, 16.1.–24.1.2021
80 t / 125,00 € 
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27
la 10.00-11.30, su 16.30-19.00 
Kapellimestari Boguslaw Kobierski

Orkesteri koostuu lähinnä jousisoitta-
jista ja harjoittelee musiikkiesityksiä 
säveltäjinä mm. Vivaldi ja Mozart. 
Stemmaharjoitukset lauantaisin 
(ensimmäinen viulu, alttoviulu, sello 
ja kontrabasso) sovitaan opettajan 
kanssa erikseen. Tiedustelut ja uusien 
soittajien ilmoittautuminen Juhani 
Vihavainen, p. 040 722 7958. Konsertti 
tammi-helmikuussa 2021.

`` BÄNDIRYHMÄ AIKUISILLE 
syksy 250304a
8.9.–8.12.2020, 17 t / 27,00 €
kevät 250304b
12.1.–6.4.2021, 16 t / 26,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiluokka, 
Pohjolankatu 23 
ti 19.00-20.00
Musiikkipedagogi (AMK) 
Simo Koskinen

Aikuisille suunnattu bändiryhmä, jat-
koa viime vuoden alkeisryhmälle. Ryh-
mässä harjoitellaan yhteissoittoa eri 
populaarimusiikin tyylilajeissa. Oman 
instrumentin perustaidot eduksi.

`` NUOTIOKITARAA  
 KESÄILLAN ILOKSI (OS)
syksy 250305a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 21,00 €
kevät 250305b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 19,00 €
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27
ma 19.10-19.55
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen

Ikivihreitä kitarasäestyksellä, mikä sen 
parempaa? Opimme säestämään kita-
ralla, ja voit ilahduttaa itseäsi ja muita 
reippailla ralleilla tai kauniilla balla-
deilla. Ryhmä lähtee syksyllä alkeista. 
Opetus ryhmässä, oma soitin mukaan.

`` UUSI! NUOTIOKITARAA 
 KESÄILLAN ILOKSI  
 JATKORYHMÄ (OS)
syksy 250306a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 21,00 €
kevät 250306b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 19,00 €
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27
ma 17.15-18.00
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen

Ikivihreitä kitarasäestyksellä, mikä sen 
parempaa? Jos kitaransoiton alkeet 
ovat sinulle tuttuja, olet tervetullut 

mukaan. Jatkamme harjoittelua avo- 
ja vähitellen myös barresoinnuilla ja 
opettelemme erilaisia komppeja. Ope-
tus ryhmässä, oma soitin mukaan.

`` NOKKAHUILUYHTYE,  
 PIENRYHMÄ
syksy 250307a
10.9.–10.12.2020, 13 t / 116,00 €
kevät 250307b
14.1.–15.4.2021, 12 t / 107,00 €
204 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
to 16.30-17.15
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen

Nokkahuiluyhtyeessä soitamme 
pääasiassa renessanssi- ja barokkimus-
iikkia nokkahuiluyhtyeenä (sopraano-, 
altto-, tenori- ja bassonokkahuilut). 
Yhtyeeseen osallistuminen edellyttää 
aiempaa kokemusta nokkahuilun-
soitosta tai muita musiikkiopintoja ja 
nuotinlukutaitoa.

`` SOITTO,  
 YKSILÖOPETUS
Yksilöopetuksen hinnat: 

Opetusker- Syksy Kevät 
ran kesto 13 vkoa 12 vkoa

15 min 74 € 69 €
30 min 148 € 137 €
45 min 222 € 205 €

Kurssimaksu suoritettava ennen 
ensimmäistä opetuskertaa opiston 
toimistoon. Oppitunteja ei korvata 
opiskelijan poissaolojen takia. Mikäli 
oppitunti peruuntuu opettajan sairau-
den vuoksi, tunnit korvataan lukukau-
den ulkopuolella. 

`` PIANONSOITTO B  
syksy 250402a
8.9.–10.12.2020
kevät 250402b
12.1.–15.4.2021
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27
ti 17.30-20.00, ke ja to 13.00-19.00 
FM, pianonsoiton opettaja Marjo Laine

Pianonsoittoa vasta-alkajista edistynei-
siin. Otamme haltuun perusvalmiuk-
sia: korvakuulo, nuotinluku, soittimen 
hallinta, ohjelmistoon syventyminen. 
Kiinnostuksen mukaan vapaata 
säestystä. Improvisaation sovelta-
mista. Oppimateriaaleista sovitaan 
yhdessä opettajan kanssa. Säännöllistä 
harjoittelua varten opiskelija tarvitsee 
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soittimen. Lisätietoja: peda.net/ek2/
musiikki/marjon-pianistit. Ilmoittau-
tumiset suoraan opettajalle p. 050 344 
6448. Aiemmin opiskelleet 27.–30.8. 
Uudet opiskelijat voivat kysyä vapaita 
aikoja syksylle 31.8. alkaen ja keväälle 
10.11. alkaen.

`` PIANONSOITTO C
syksy 250403a
7.9.–7.12.2020 
kevät 250403b
11.1.–12.4.2021
Olkikatu 6, Karhuvuori
Pianonsoiton opettaja Tuula Hirvenoja

Peruskurssitasoista pianonsoiton 
opetusta sekä vapaata säestystä. 
Tunnit sopimuksen mukaan. Ilmoit-
tautuminen suoraan opettajalle p. 040 
023 8386. Aiemmin opiskelleet 24.8. 
Uudet opiskelijat voivat kysyä vapaita 
paikkoja syksylle 26.8. alkaen ja kevääl-
le 23.11. alkaen.

`` KITARAN- JA  
 BASSONSOITTO
syksy 250404a
8.9.–8.12.2020
kevät 250404b
12.1.–6.4.2021
Imatrantie 22
ti 14.00-22.00
Tuntiopettaja Arto Lappalainen

Kitaran- ja bassonsoiton yksilöopetus-
ta kaikentasoisille ja -ikäisille opis-
kelijoille. Ilmoittautuminen suoraan 
opettajalle p. 050 511 7192. Aiemmin 
opiskelleet 24.–29.8. Uudet opiskelijat 
voivat kysyä vapaita paikkoja syksylle 
31.8. alkaen ja keväälle 2.12. alkaen.

`` UKULELENSOITTO (KEKE)
syksy 250405a
9.9.–9.12.2020
kevät 250405b
13.1.–7.4.2021
Imatrantie 22
ke 16.00-19.00
Tuntiopettaja Arto Lappalainen

Ukulelensoiton opetusta kaikentasoi-
sille ja -ikäisille opiskelijoille. Ilmoit-
tautuminen suoraan opettajalle p. 
050 511 7192. Aiemmin opiskelleet 
25.–30.8. Uudet opiskelijat voivat 
kysyä vapaita paikkoja syksylle 1.9. 
alkaen ja keväälle 2.12. alkaen.

`` HARMONIKANSOITTO 
 (KEKE)
syksy 250406a
7.9.–7.12.2020
kevät 250406b
11.1.–12.4.2021
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27
ma 9.00-12.30
Harmonikansoiton opettaja 
Virve Jääskeläinen

Yksilöopetusta kaikille harmonikan-
soitosta kiinnostuneille. Opetuksessa 
otetaan huomioon soittajan taso, toi-
veet ja haasteet. Oma soitin mukaan. 
Soittotunnin aika sovitaan opettajan 
kanssa erikseen. Ilmoittautuminen 
opettajalle 17.8. alkaen 
p. 040 521 8971.

`` NOKKAHUILUNSOITTO
syksy 250407a
10.9.–10.12.2020
kevät 250407b
14.1.–15.4.2021
204 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
to 16.00-16.30 ja 17.15-18.15
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen

Nokkahuilunsoittoa (sopraano-, altto-, 
tenori- ja bassonokkahuilut) vasta-al-
kajille ja jo alkeet hallitseville. Ilmoit-
tautuminen suoraan opettajalle 31.8., 
aiemmin opiskelleet klo 18-19, uudet 
opiskelijat klo 19-20, p. 050 377 6918. 
Kevätkauden vapaita paikkoja voi 
kysyä opettajalta.

`` 5-KIELISEN KANTELEEN 
 SOITTO (KEKE)
syksy 250408a
7.9.–7.12.2020
kevät 250408b
11.1.–12.4.2021
103 Tietotekniikkaluokka, 
Pohjolankatu 27
ma 15.40-17.10
Musiikinopettaja FM Laura Tykkyläinen

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 
31.8., aiemmin opiskelleet klo 18-19, 
uudet opiskelijat klo 19-20, 
p. 050 377 6918.

`` MUSKARIT
Muskarissa laulamme, soitamme, 
loruilemme ja liikumme yhdessä lap-
sen kanssa. Musiikki tuo iloa ja tukee 
lapsen kehitystä, ja yhteinen toiminta 
vahvistaa lapsen vuorovaikutussuhtei-
ta. Muskarin opettajana on tuntiopet-
taja Mariina Niittymäki. 

Vauva- ja taaperomuskareihin 
ilmoittaudutaan lapsen nimellä. 

Sisarusmuskarissa hinta on perhekoh-
tainen. Kurssin nimessä mainittu ikä 
tarkoittaa lapsen ikää syyskuussa.

`` VAUVAMUSKARI 3-7 KK
syksy 250501a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 38,00 €
kevät 250501b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 35,00 €
Lappeenrannan Tanssiopisto,
Suvorovinkuja 3
ti 11.15-12.00

`` TAAPEROMUSKARI  
 10 KK-1,5 V.
syksy 250502a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 38,00 €
kevät 250502b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 35,00 €
Lappeenrannan Tanssiopisto,
Suvorovinkuja 3
ti 9.00-9.45

`` TAAPEROMUSKARI   
 1,5 V.-3 V.
syksy 250503a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 38,00 €
kevät 250503b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 35,00 €
Lappeenrannan Tanssiopisto,
Suvorovinkuja 3
ti 9.45-10.30

`` SISARUSMUSKARI 0-4 V.
syksy 250504a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 71,00 €
kevät 250504b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 66,00 €
Lappeenrannan Tanssiopisto,
Suvorovinkuja 3
ti 10.30-11.15

http://www.peda.net/ek2/
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Opisto tarjoaa kuvataiteen opetusta 
ikonimaalauksessa, öljyväri-, akryy-
li- ja akvarellimaalauksessa sekä eri 
piirustustekniikoissa. Lisäksi opetusta 
on emali- ja posliininmaalauksessa. 
Taideaineiden kursseillamme voit ke-
hittää omaa persoonallista ilmaisuasi 
ja kokea yhdessä tekemisen iloa. Kurs-
seilla tutustut myös taidehistoriaan, 
väri-, sommittelu- ja materiaalioppiin.

Taideaineiden vastuuopettaja on 
Tuija Näränen, 050 555 5856.

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 13.

`` IKONIMAALAUS
`` UUSI! IKONIMAALAUS, 

 PYHÄT TAPAHTUMAT
syksy 260101a
9.9.–9.12.2020, 52 t / 72,00 €
kevät 260101b
13.1.–7.4.2021, 48 t / 67,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ke 13.30-16.45
FM, ikonimaalari Liisa Tynkkynen

Ikonimaalauksen kurssi jatkaville opis-
kelijoille. Perehdymme syventävästi 
tapahtuma- ja juhlaikoneiden kuvasi-
sältöön, sommitelmaan ja tekniikoi-
hin. Kevään kurssi on jatkoa syksyllä 
alkaneelle kurssille. Kurssilla tutustum-
me pigmentteihin ja värioppiin omaan 
harjoitustyöhön soveltaen.

`` TAIDEAINEET – LUOVA MATKA VÄRIEN JA MUOTOJEN  
 MAAILMAAN

`` IKONIMAALAUS,  
 PYHÄT IHMISET 
syksy 260102a
9.9.–9.12.2020, 39 t / 54,00 €
kevät 260102b
13.1.–7.4.2021, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ke 17.15-19.30
FM, ikonimaalari Liisa Tynkkynen

Perustasoisella kurssilla tutustumme 
pyhiä ihmisiä kuvaaviin ikoneihin, ku-
vasisältöön ja tyyliin. Kurssilla käymme 
läpi ikonimaalauksen keskeisimmät 
tekniikat, piirtämisen, kultaamisen 
ja maalaamisen periaatteet. Kevään 
kurssi on jatkoa syksylle. Keväällä tu-
tustumme oman harjoitustyön avulla 
kasvojen ja kehon maalausmenetel-
miin traditionaalisen ikonimaalauksen 
keinoin. 

`` KUVATAIDE
`` MAALAUSKURSSI,  

 VEDIC ART
syksy 260150a
2.10.–12.12.2020, 36 t / 50,00 €
kevät 260150b
29.1.–27.3.2021, 36 t / 50,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs 
pe 17.00-20.30, la 10.00-17.00
Vedic art -opettaja Eliisa Kivistö

Moderni taidekoulutusmuoto ilman 
osaamisvaatimuksia. Viikonloput 
ovat jatkoa toisilleen. Omat välineet: 
pehmeä lyijykynä ja paljon halpaa 
piirustuspaperia, väriliidut, vesivärit, 
akryylimaalit, pensselit, vesikupit sekä 
vesi- ja akryylimaalaukseen sopivaa 
paperia. Myös aiemmin maalanneil-
le. Kurssi kokoontuu syksyllä pe-la 
2.–3.10., 13.–14.11. ja 11.–12.12. (luok-
ka 4) ja keväällä 29.–30.1., 26.–27.2. ja 
26.–27.3. 

Kuva: Pasi Litmanen
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`` AKVARELLIMAALAUS
syksy 260220a
10.9.–10.12.2020, 39 t / 54,00 €
kevät 260220b
14.1.–15.4.2021, 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. Keväällä voimme opetella 
myös puupiirrostekniikkaa. Kurssi sopii 
sekä aloittelijoille että kokeneemmille 
harrastelijoille.

`` AKRYYLIMAALAUS
syksy 260223a
18.9.–4.12.2020, 18 t / 26,00 €
kevät 260223b
15.1.–19.3.2021, 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 18.9., 2.10., 16.10., 
6.11., 20.11. ja 4.12. ja keväällä 15.1., 
29.1., 12.2., 26.2. ja 19.3.

`` KUVATAIDE 1
syksy 260231a
9.9.–9.12.2020, 39 t / 54,00 €
kevät 260231b
13.1.–7.4.2021, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ke 18.00-20.15
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 

Toteutamme opettajan antamia tehtä-
viä sekä omia kuva-aiheita. Voit valita 
työskenteletkö akryyli-, öljy-, peite- tai 
akvarelliväreillä. Tutustumme myös 
seuraaviin tekniikoihin: hiilipiirustus, 
pastelliliidut, mustetyöt ja puupiir-
ros. Kurssi sisältää väri-, materiaali- ja 
sommitteluoppia. Sopii aloittelijoille ja 
hieman kokeneemmille harrastelijoille.

`` KUVATAIDE 2 B
syksy 260234a
10.9.–10.12.2020, 52 t / 72,00 €
kevät 260234b
14.1.–15.4.2021, 48 t / 67,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
to 9.30-12.30
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä 

Kurssilla toteutamme omia kuva-ai-
heita sekä opettajan antamia tehtäviä. 
Voit vapaasti valita työskenteletkö 
akryyli-, öljy-, akvarelli- vai pastellivä-
reillä tai vaikka piirtäen. Maalauksen 
tekniikkaa opimme kunkin työn 
yhteydessä. Kurssi sisältää väri-, mate-
riaali- ja sommitteluoppia. Kurssi sopii 
kokeneemmille harrastelijoille.

`` PIIRTÄMISEN PERUSTEET 
syksy 260201a
8.9.–8.12.2020, 39 t / 54,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 9.30-11.45
TaM Maire Pyykkö

Haluaisitko oppia piirtämään parem-
min? Piirtämisen perusteet -kurssilla 
opimme piirtämään innovatiivisen 
opetusmenetelmän avulla. Opettelem-
me käyttämään lyijykynää, kumia, hii-
litankoja, kärkikynää ja muita välineitä. 
Kurssilla huomaat, että piirtäminen on 
helppoa!

`` AKVARELLIMAALAUKSEN 
 PERUSTEET
kevät 260201b
12.1.–6.4.2021, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 9.30-11.45
TaM Maire Pyykkö

Tuntuuko akvarellimaalaus vaikealta? 
Tule kurssille opettelemaan akvarelli-
maalausta innovatiivisen algoritmime-
netelmän avulla. Kurssillamme kehityt 
akvarellimaalarina ja onnistut. Tulet 
huomaamaan, että akvarellimaalaus 
on helppoa! Kurssi sopii kaikille lähtö-
tasosta riippumatta.

`` AKVARELLIMAALAUKSEN 
 JATKOKURSSI
syksy 260202a
8.9.–8.12.2020, 39 t / 54,00 €
kevät 260202b
12.1.–6.4.2021, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 12.15-14.30
TaM Maire Pyykkö

Akvarellimaalauksen jatkokurssilla saat 
tietoja ja apua kehittyäksesi akvarelli-
maalarina. Opit maalaamaan akvarelli-
väreillä innovatiivisen algoritmimene-
telmän avulla. Otamme opetuksessa 
huomioon oman lähtötasosi. Tulet 
huomaamaan, että akvarellimaalaus 
on helppoa!

`` OPI PIIRTÄMÄÄN JA  
 MAALAAMAAN IHMINEN
kevät 260203b
23.1.–14.2.2021, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
la-su 10.00-14.45
TaM Maire Pyykkö

Kurssilla käymme läpi ihmisen var-
talon mittasuhteet sekä piirustus- ja 
maalausvaiheet. Tutkimme ihmisvar-
taloa hiilitekniikalla ja akvarelliväreillä. 
Kurssin aikana saatu kokemus auttaa 
elävän mallin piirtämisessä. Kurssi 
kokoontuu la-su 23.–24.1., 6.–7.2. ja 
13.–14.2.  

`` KUVATAIDE 2A
syksy 260233a
8.9.–8.12.2020, 39 t / 54,00 €
kevät 260233b
12.1.–6.4.2021, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 18.00-20.15
Kuvataiteilija (AMK) Tuomas Tyrisevä

Kurssilla toteutamme opettajan anta-
mia tehtäviä sekä omia kuva-aiheita. 
Voit vapaasti valita työskenteletkö 
akryyli-, öljy-, akvarelli- vai pastellivä-
reillä tai vaikka piirtäen. Maalauksen 
tekniikkaa opimme kunkin työn yh-
teydessä. Tutustumme tunneilla myös 
taideilmiöihin ja keskustelemme niistä. 
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`` UUSI! TAIDE JA  
 HYVINVOINTI (KEKE)
syksy 260610a
7.9.–23.11.2020, 18 t / 36,00 €
kevät 260610b
11.1.–22.3.2021, 18 t / 36,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ma 10.00-12.30
Artesaani, taideterapeutti 
Anni Pellikka

Taidetyöskentelyn kautta on mah-
dollista löytää luovuus, rentoutua ja 
vahvistaa omia voimavaroja. Kurssilla 
perehdymme taideterapeuttisiin 
menetelmiin. Kurssi sopii kaikille, jotka 
haluavat lisätä itsetuntemustaan ja 
tukea hyvinvointiaan. Kurssi ei vaadi 
ennakko-osaamista. Materiaalimaksu 
(20 €) kerätään ensimmäisellä kerralla. 
Kurssi kokoontuu syksyllä 7.9., 21.9., 
5.10., 26.10., 9.11. ja 23.11. ja keväällä 
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3. ja 22.3.

`` EMALITYÖT  
`` EMALIMAALAUS (OS)

syksy 260502a
10.9.–26.11.2020, 55 t / 73,00 €
kevät 260502b
14.1.–15.4.2021, 60 t / 80,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
to 17.00-21.00
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen

Tule toteuttamaan itseäsi emalimaa-
lauksen parissa. Kurssilla opimme 
kuparin emaloinnin eri tekniikoita, 
mallin suunnittelua sekä materiaali- ja 
värioppia. Teemme esim. luonto-, ase-
telma- ja henkilöaiheisia töitä. Värejä ja 
kuparia voi ostaa kurssilta. Kurssi sopii 
aloittelijoille ja pidemmälle ehtineille.

`` EMALIVIIKONLOPPU
kevät 260504b
30.–31.1.2021, 16 t / 53,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
la-su 10.00-16.00
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen

Ota omaa aikaa emaloinnin parissa! 
Viikonlopun aikana voimme keskey-
tyksettä tehdä aikaa vieviä, suurempia 
emalimaalauksia tai useampia pieniä 
töitä. Värejä ja kuparia on saatavana 
kurssilta. Materiaalit eivät sisälly kurs-
simaksuun.

`` EMALIELÄMYKSIÄ (OS)
syksy 260510a
8.9.–24.11.2020, 44 t / 61,00 €
kevät 260510b
12.1.–6.4.2021, 48 t / 67,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ti 17.00-20.00
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen

Tule innostumaan emaloinnin ihmeel-
lisestä maailmasta! Kurssilla teemme 
maalauksia, esineitä ja koruja erilaisia 
emalointitekniikoita hyödyntäen. 
Kuva-aiheet voi suunnitella itse tai 
käyttää saatavilla olevia valmiita malle-
ja. Kuparia ja värejä voi ostaa kurssilta 
ja lisää voimme tilata yhdessä. Emali-
värien käytön lisäksi opimme kurssilla 
mallien suunnittelua ja valmistusta 
sekä kuparipohjien muokkaamista. 
Sopii kaikille!

`` POSLIININ- 
 MAALAUS
`` POSLIININMAALAUS A

syksy 260601a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 54,00 €
ma 12.45-15.00
Posliininmaalauksen opettaja 
Tarja Häsä
kevät 260601b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 50,00 €
ma klo 15.00-17.15
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen 
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27

Kurssilla perehdymme posliininmaa-
lauksen perustekniikoihin, sommitte-
luun ja värien käyttöön. Maalaamme 
kaikkea kivaa kotiin - seinille taidetta 
ja pöytiin persoonallisia astioita! 
Tarvikkeita hankimme yhteistilauksena 
kurssin alettua. Materiaalit eivät sisälly 
kurssimaksuun. Tarjolla on kuitenkin 
paljon kierrätysvärejä ja tarvikkeita, 
joten kustannukset aloittelijalle jäävät 
pieniksi. Huom! Kurssin opettaja ja 
kellonaika vaihtuvat kevääksi. 

`` POSLIININMAALAUS B
syksy 260603a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 54,00 €
ma 15.15-17.30
Posliininmaalauksen opettaja 
Tarja Häsä
kevät 260603b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 50,00 €
ma klo 18.00-20.15
kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27

Sisältö kuten kurssissa 260301a. 
Huom! Kurssin opettaja ja kellonaika 
vaihtuvat kevääksi.

`` POSLIININMAALAUS C
syksy 260605a
10.9.–10.12.2020, 39 t / 54,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
to 18.00-20.15
Posliininmaalauksen opettaja 
Tarja Häsä

Kurssilla syvennämme tietoja ja taitoja 
posliininmaalauksessa.



39LAPPEENRANTAMUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE! 39

Kädentaitojen kursseilla jatketaan, 
ylläpidetään ja kehitetään suomalaista 
kädentaito- ja muotoiluperinnettä. 
Kursseilla on mahdollisuus tutustua 
useaan käsityön ja muotoilun tekniik-
kaan sekä niiden historiaan ja tähän 
päivään. 

Kädentaitojen vastuuopettaja on 
Tuija Näränen, 050 555 5856.

`` KÄDENTAIDOT  
 TOIMINTARAJOITTEISILLE
kevät 210101b
22.1.–9.4.2021, 18 t / 15,00 €
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 
22.1., jolloin opiskelijat voivat suunni-
tella yhdessä opettajan kanssa kurssin 
sisällön. Kurssi kokoontuu 22.1., 5.2., 
19.2., 12.3., 26.3. ja 9.4. Kurssin hinnas-
sa on huomioitu OS-alennus. Materi-
aalit eivät sisälly kurssimaksuun.

`` UUSI! MAKRAMEEN  
 PERUSSOLMUT 1
syksy 211400a
15.9.–13.10.2020, 20 t / 44,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ti 17.00-20.00
Tuntiopettaja Miia Neuvonen

Tule oppimaan makrameen pe-
russolmut ja solmeilemaan ihana 
makramee-seinävaate. Ensimmäisellä 
kerralla info, tutustumme mallitöihin ja 
valitsemme materiaalit. Materiaalimak-
su 5 € (sis. langat ja kepin). Voit tuoda 
myös omia materiaaleja mukaan. Hyvä 
lankavalinta on joustamaton puuvil-
lalanka.

`` UUSI! MAKRAMEEN  
 SOLMUT 2
kevät 211401b
12.1.–9.2.2021, 20 t / 44,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ti 17.00-20.00
Tuntiopettaja Miia Neuvonen

Makrameen jatkokurssilla opettelem-
me lisää makrameen solmutekniikoita. 
Valmistamme amppeleita, koruja tai 
seinätekstiilejä. Materiaalit yhteistila-
uksena. Voit tuoda myös omia materi-
aaleja mukaan. Hyvä lankavalinta on 
joustamaton puuvillalanka.

`` UUSI!  
 METALLILANKAKURSSI
syksy 211408a
9.–11.10.2020, 15 t / 33,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs 
pe 18.00-20.15, la ja su 9.00-14.00
Muotoilija (AMK) Saara Heikkinen

Kurssilla tutustumme erilaisiin metal-
lilankoihin ja niiden taivutustapoihin. 
Valmistamme yksinkertaisia koristeita 
esimerkiksi ikkunaan tai joulukortin 
väliin laitettavaksi ja pieniä käyttöesi-
neitä kuten naulakoita ja kynttilänjal-
koja.

`` UUSI! KAIKKEE KIVAA 
 (KEKE)
syksy 211008a
27.10.–24.11.2020, 20 t / 44,00 €
kevät 211008b
9.3.–6.4.2021, 20 t / 44,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ti 17.30-20.30
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko

”Tehhää kaikkee kivaa askartelua. 
Käytetää mahdollisimman paljo kier-
rätysmateriaaleja. Kurssin toteutuessa 
laitan tietoo eka kerralle mukaa otetta-
vista jutuista. Terveisin Minna”

`` KÄDENTAIDOT JA MUOTOILU

Kuva: Pasi Litmanen
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`` VANHANAJAN JOULUKO- 
 RISTEITA PUUVILLA- JA 
 PAPERIMASSASTA JA  
 PUMPULISTA (KEKE)
syksy 211005a
10.–18.10.2020, 24 t / 40,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
la-su 10.00-15.00
TaM Maire Pyykkö

Kurssin aikana käymme läpi lyhyesti 
joulukoristeiden historiaa ja valmis-
tamme vanhanajan joulukoristeita 
puuvillapumpulista ja paperimassasta. 
Materiaalit voivat olla omat tai niitä 
saa ostaa opettajalta. Opetuksen aika-
na opettaja pitää master class -työnäy-
töksiä. Kurssi kokoontuu 10.–11.10. ja 
17.–18.10.

`` UUSI! KRANSSI JA PALLO
syksy 211007a
27.–28.11.2020, 9 t / 28,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
pe 18.00-20.15, la 10.00-15.00
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko

Teemme kurssilla jouluiset kranssit ja 
pallot. Havut ja muut tarvikkeet saat 
paikan päältä. Materiaalimaksu 15 € 
maksetaan opettajalle. Ota mukaan 
oksasakset, terävä veitsi ja haluamiasi 
koristeita.

`` KORUT
`` KORUKIVENHIONTA

syksy 210210a
19.–24.10.2020, 32 t / 85,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma-pe 17.00-21.00, la 9.00-15.00
Kiviseppä Vesa Suuronen

Tule korukurssille hiomaan mielen-
kiintoisista kivistäsi hienoja korukiviä. 
Korujen valmistuksessa voit käyttää 
opettajalta saatavia tai omia koru-
pohjia. Lisäksi voit itse suunnitella 
ja valmistaa opettajalta saatavasta 
vahasta (ilmainen) mallineita, joita voit 
valaa hiekkavaluna esim. hopeaan. 
Ota mukaan vedenpitävä esiliina, 
kumisaappaat ja kuulosuojaimet.

`` KORUKIVENHIONTA
kevät 210211b
1.–6.3.2021, 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

syksy 210301a
7.9.–7.12.2020, 52 t / 73,00 €
kevät 210301b
11.1.–12.4.2021, 48 t / 67,00 €
Monitoimitalo, askartelutila 2, Anni 
Swanin katu 7 B
ma 17.00-20.00
Keraamikko Auli Huttunen

Tule ideoimaan ja valmistamaan 
savesta käyttö- ja taide-esineitä! 
Voit valmistaa esim. oman astiaston, 
sisustusesineitä, veistoksia, reliefejä, 
mobileja yms. Voit kokeilla dreijaa-
mista - jännittävää ja hauskaa! Saven 
työstäminen rentouttaa. Kurssilla on 
tarjolla omakustanteisesti laaja ja 
laadukas materiaalivalikoima. Kurssi 
antaa valmiuksia kolmiulotteisuu-
den hahmottamiseen aloittajalle ja 
jatkajalle.

`` SAVITYÖT A
syksy 210320a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210320b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma 10.30-12.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko

Tervetuloa savimaailmaan! Kurssi sopii 
kaikille. Teemme käyttö- ja koriste-esi-
neitä omien suunnitelmien mukaan. 
Tutustumme käsinrakennus-, värjäys- 
ja lasitustekniikoihin. Materiaalit eivät 
sisälly kurssimaksuun, mutta niitä voi 
lunastaa pajalta. 

`` SAVITYÖT B
syksy 210321a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210321b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma 13.00-15.15
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a.

`` SAVITYÖT C
syksy 210322a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210322b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma 15.30-17.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a.

`` SAVITYÖT D
syksy 210323a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210323b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma 18.00-20.15
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a.

`` SAVITYÖT E
syksy 210324a
9.9.–9.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210324b
13.1.–7.4.2021, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ke 17.30-19.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a.
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`` SAVITYÖT F
syksy 210325a
10.9.–10.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210325b
14.1.–15.4.2021, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to 14.30-16.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko.

Ks. sisältö kuten kurssissa 210320a.

`` ILLANVIRKKUJEN SAVISET 
 SYYSKUUN PERJANTAIT
syksy 210350a
11.–25.9.2020, 15 t / 33,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
pe 18.00-22.00
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko

Tervetuloa virkkuilemaan saven 
parissa! Muovailemme, värjäämme ja 
lasitamme saviesineitä omien suun-
nitelmien mukaan. Materiaalit eivät 
sisälly kurssimaksuun, mutta niitä voi 
lunastaa pajalta. 

`` ILLANVIRKKUJEN SAVISET 
 TAMMIKUUN PERJANTAIT
kevät 210351b
15.–29.1.2021, 15 t / 33,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
pe 18.00-22.00
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko

Ks. sisältö kuten kurssissa 210350a. 

`` PIHAKORISTEITA JA  
 RUUKKUJA
syksy 210352a
31.8.– 4.9.2020, 16 t / 35,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma, ti, ke, pe 17.30-20.30
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko

Teemme koristeita, ruukkuja ja vaikka 
vesiaiheita pihaan ja parvekkeelle. 
Materiaalit voi lunastaa pajalta, eivät 
sisälly kurssimaksuun. Kurssi sopii kai-
kille. Kokoontumiskerrat ma 31.8., 
ti 1.9., ke 2.9. ja pe 4.9.

`` PIHAKORISTEITA JA  
 RUUKKUJA
kevät 210352b
13.–16.4.2021, 16 t / 35,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ti-pe 17.30-20.30
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko

Teemme koristeita, ruukkuja ja vaikka 
vesiaiheita pihaan ja parvekkeelle. 
Materiaalit voi lunastaa pajalta, eivät 
sisälly kurssimaksuun. Kurssi sopii 
kaikille.

`` KESÄLOMAKIVAA  
 LAPSILLE
kevät 210359b
31.5.–4.6.2021, 25 t / 42,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma-pe 10.00-14.00 
Sertifioitu hopeasaviopettaja  
Minna Melkko

Teemme savitöitä, fimo- ja paperimas-
sa-askarteluja. Omat eväät mukaan, 
sillä pidämme tauon päivän aikana. 
Materiaalimaksu 15 € opettajalle. 
Tämän kurssin maksuun ei voi käyttää 
ePassia, Smartumia, Eazybreakia eikä 
Tyky-seteleitä.

`` TIFFANY-, LYIJYLA- 
 SI- JA LASINSULA- 
 TUSTYÖT    
`` LAMPUNVARJOSTIN TAI 

 LYHTY LASIPALOISTA 
 (KEKE)
kevät 211233b
20.2.–14.3.2021, 48 t / 64,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs ja 
009 lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
la-su 10.00-16.30
TaM Arkadi Anishtshik

Kurssin aikana valmistamme lampun-
varjostimen tai lyhdyn lasia leikkaa-
malla, hiomalla ja juottamalla tinalla 
lasipalat yhteen. Materiaalit (mm. lasi 
ja metalli) voivat olla omia tai niitä voi 
ostaa opettajalta. Opetuksen aikana 
opettaja pitää master class -työnäytök-
siä. Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille. 
Kurssi kokoontuu 20.–21.2. (Kauppa-
katu 41, lk 1), 27.–28.2. (009 lasi- ja 
emalityöt) ja 13.–14.3. (009 lasi- ja 
emalityöt).

`` LASIPAJA A (KEKE)
syksy 211230a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 54,00 €
kevät 211230b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 50,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ma 15.30-17.45
Artenomi Anna-Maija Jokinen

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 aloit-
telijoille että aiemmin harrastaneille. 
Oma lasiveitsi mukaan. Materiaalit 
eivät sisälly kurssimaksuun.

`` LASIPAJA B (KEKE)
syksy 211231a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 54,00 €
kevät 211231b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 50,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ma 18.00-20.15
Artenomi Anna-Maija Jokinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 211230a. 

`` LASIPAJA C (KEKE)
syksy 211232a
9.9.–9.12.2020, 52 t / 69,00 €
kevät 211232b
13.1.–7.4.2021, 48 t / 64,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 11.00-14.00
Artenomi Anna-Maija Jokinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 211230a. 
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`` MOSAIIKKI- JA 
 BETONITYÖT 
`` MOSAIIKKI (OS) (KEKE)

syksy 211300a
9.9.–9.12.2020, 39 t / 54,00 €
kevät 211300b
13.1.–7.4.2021, 36 t / 50,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 14.15-16.30
Artenomi Anna-Maija Jokinen

Kurssilla teemme mosaiikkitöitä sisä- 
ja ulkokäyttöön soveltuvilla työmene-
telmillä erilaiset materiaalit ja kiinni-
tysaineet huomioiden. Hyödynnämme 
myös kierrätysideaa ja käytämme 
vanhoja esineitä joko töiden pohjiksi 
tai rikomme ne tesseroiksi. Materi-
aalit ym. eivät sisälly kurssimaksuun. 
Tarvittaessa teemme yhteistilauksia. 
Kurssi sopii aloittelijoille sekä aiemmin 
harrastaneille. 

`` MOSAIIKKIA KOTIIN JA 
 PUUTARHAAN (KEKE)
kevät 211301b
19.2.–27.3.2021, 36 t / 50,00 €
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 eivät sisälly kurssimak-
suun. Kurssi soveltuu aloittelijoille 
sekä aiemmin harrastaneille. Kurssi 
kokoontuu pe-la 19.–20.2., 12.–13.3. ja 
26.–27.3. 

`` UUSI! BETONIA KOTIIN  
 JA PUUTARHAAN
kevät 211304b
6.–12.5.2021, 12 t / 34,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to, su, ke 17.00-20.00
Artenomi Anna-Maija Jokinen

Kurssilla valmistamme käyttö- ja 
koriste-esineitä betonista valaen, ver-
kon päälle muotoillen sekä kankaita 
kastamalla. Töitä voit koristella esim. 
upotus- ja sabluunamenetelmillä sekä 
maalaten ja värjäten. Info sähköpostiin 
ennen kurssin alkua. Kurssi kokoontuu 
to 6.5., su 9.5. ja ke 12.5.

`` PUUTYÖT JA 
 PUUKKOKURSSIT
`` PUUTYÖT JA  

 KORISTEVEISTO A
syksy 210501a
9.9.–9.12.2020, 39 t / 55,00 € 
kevät 210501b
13.1.–7.4.2021, 36 t / 51,00 €
Kesämäen koulu, teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16
ke 16.00-18.15
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen

Kurssilla teemme puutöitä sekä 
koristeveistoa omien mieltymysten ja 
tarpeiden mukaan. Opettelemme työ-
kalujen ja puuntyöstökoneiden käyt-
töä töitä tehdessä. Kurssilainen hankkii 
omat tarvikkeet ja materiaalit, työkalut 
ja laitteet ovat koululla. Koululla ei ole 
keskeneräisten töiden säilytysmahdol-
lisuutta. Kurssin alaikäraja 16 vuotta.

`` PUUTYÖT JA  
 KORISTEVEISTO B
syksy 210503a
9.9.–9.12.2020, 39 t / 55,00 € 
kevät 210503b
13.1.–7.4.2021, 36 t / 51,00 €
Kesämäen koulu, teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16
ke 18.15-20.30
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen

Ks. sisältö kuten kurssissa 210501a. 

`` PUUKONRAKENNUS- 
 ILTAMAT A
syksy 210520a
8.9.–8.12.2020, 39 t / 55,00 € 
kevät 210520b
12.1.–6.4.2021, 36 t / 51,00 €
Kesämäen koulu, 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
syksy 210523a
8.9.–8.12.2020, 39 t / 55,00 € 
kevät 210523b
12.1.–6.4.2021, 36 t / 51,00 €
Kesämäen koulu, teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16
ti 18.15-20.30
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen

Ks. sisältö kuten kurssissa 210520a. 

`` TEKSTIILITYÖT  
 JA NYPLÄYS
`` KÄSITYÖPAJA  

 HAAPAJÄRVI
syksy 210600a
8.9.–8.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210600b
12.1.–6.4.2021, 36 t / 50,00 €
Haapajärven ent. koulu, 
Vainikkalantie 765
ti 17.30-19.45
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen

Kurssilla ompelemme opiskelijoiden 
suunnittelemia vaatteita kankaista ja 
trikoista. Neulomme käsin tai koneella, 
kirjomme perinteisin tekniikoin liinoja 
ja vaatteita. Kokeilemme mielenkiin-
non mukaan myös muita tekniikoita. 
Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun.

`` KIRJONNAN ILOA (KEKE)
syksy 210604a
8.9.–8.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210604b
12.1.–6.4.2021, 36 t / 50,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ti 11.00-13.30
KteO Tuija Näränen

Toteutamme opiskelijoiden omia 
ideoita käyttäen erilaisia kirjontatek-
niikoita ja ryijyompelua. Opiskelijat 
hankkivat materiaalit pääsääntöisesti 
itse. Opettaja tilaa ryijymalleja ja -tar-
vikkeita tarvittaessa.
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`` VAATTEEN UUSI  
 ELÄMÄ (KEKE)
syksy 210622a
10.9.–10.12.2020, 52 t / 73,00 € 
kevät 210622b
14.1.–15.4.2021, 48 t / 67,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
to 17.30-20.30
Vaatetusalan artenomi Pirjo Miikki

Ompelemme persoonallisia vaatteita 
ja tekstiilituotteita ideoiden, muoka-
ten, parsien tai paikaten kierrättämällä 
sekä valmistamalla kokonaan uutta. 
Teemme korjausompelua ja valmis-
tamme vaatteita mittojesi mukaan. 
Opettelemme helppoja ja selkeitä om-
pelutekniikoita. Kurssi soveltuu hyvin 
myös vasta-alkajille. Omat ompelutar-
vikkeet ja materiaalit.

`` TILKKUTYÖT (OS) (KEKE)
syksy 210700a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210700b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ma 15.00-17.15
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen

Ompelemme tilkkutyötekniikoilla si-
sustustekstiilejä, asusteita ym. Kurssille 
voivat osallistua aiemmin tilkkutöitä 
harrastaneet ja vasta-alkajat. Materiaa-
lit eivät sisälly kurssimaksuun.

`` OMPELUKURSSI A
syksy 210702a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210702b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ma 18.00-20.15
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen

Tule ompelemaan itsellesi tai läheisel-
lesi yksilöllisiä vaatteita kankaista tai 
trikoista. Käytämme valmiita kaavoja, 
joita muutamme sopiviksi kuositellen 
ja sovittaen. Materiaalit eivät sisälly 
kurssimaksuun.

`` OMPELUKURSSI B
syksy 210704a
8.9.–8.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210704b
12.1.–6.4.2021, 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
syksy 210706a
8.9.–8.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210706b
12.1.–6.4.2021, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ti 11.45-14.00
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 210702a. 

`` OMPELULAUANTAIT
syksy 210708a
19.9.–21.11.2020, 18 t / 36,00 €
kevät 210708b
23.1.–20.3.2021, 18 t / 36,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la 9.00-14.00
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen

Käsityölauantaina voit ommella 
kangas- ja trikooasuja. Opettelemme 
erilaisia ompelutekniikoita, kuten 
piilonapituksia, napinläpien ompeluja, 
kaulusten ompeluja ja tukemisia jne. 
Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun. 
Kurssi kokoontuu syksyllä la 19.9., 
10.10. ja 21.11. ja keväällä la 23.1, 13.2. 
ja 20.3. 

`` KANSALLISPUKUJEN  
 OMPELUKURSSI (KEKE)
syksy 210710a
12.9.–5.12.2020, 24 t / 48,00 € 
kevät 210711b
16.1.–13.3.2021, 18 t / 36,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la 9.00-14.00
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen

Kurssilla voit valmistaa uutta pukua 
tai korjata vanhaa pukua. Käytämme 
perinteisiä tekniikoita uusien pukujen 
valmistamisessa. Materiaalit eivät 
sisälly kurssimaksuun. Kurssi kokoon-
tuu syksyllä 12.9., 3.10., 7.11. ja 5.12. ja 
keväällä 16.1., 6.2. ja 13.3. 

`` KONENEULONNAN  
 ALKEISKURSSI
syksy 210724a
26.–27.9.2020, 18 t / 36,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la-su 9.00-16.00
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen

Opettelemme neulekoneen (Brot-
her-neulekoneet opistolla) toiminnot 
aloituksista, päättelyistä, lisäyksistä, 
kavennuksista, reunuksista, taskuista 
ym. Teemme ensin erilaisia harjoi-
tuksia, joiden jälkeen ehdit valmistaa 
sukat, hatun ja huivin. Opettaja tuo 
kurssille langat, joilla harjoittelemme. 
Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun. 

`` KONENEULONNAN  
 JATKOKURSSI A (OS)
syksy 210725a
17.10.–29.11.2020, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la-su 9.00-16.00
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen

Tule neulomaan joko omalla neule-
koneella tai opistolla olevilla Brot-
her-neulekoneilla neuleita! Materiaalit 
eivät sisälly kurssimaksuun. Kurssivii-
konloput 17.–18.10. ja 28.–29.11.
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`` KONENEULONNAN  
 JATKOKURSSI B
kevät 210725b
30.1.–28.3.2021, 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 30.–31.1., 20.–21.2. 
ja 27.–28.3.

`` NYPLÄYS (KEKE)
syksy 210743a
9.10.–11.12.2020, 35 t / 49,00 € 
kevät 210743b
15.1.–9.4.2021, 35 t / 49,00 €
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 sisälly 
kurssihintaan. Kurssi kokoontuu syk-
syllä 9.10., 16.10., 30.10., 6.11., 20.11., 
4.12. ja 11.12. ja keväällä 15.1., 22.1., 
5.2., 12.2., 12.3., 19.3. ja 9.4.

`` ENTISÖINTI JA 
 VERHOILU
`` HUONEKALUJEN  

 ENTISÖINTI JA VERHOILU A 
 (KEKE)
syksy 210800a
10.–25.9.2020, 30 t / 43,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo

Entisöimme huonekalut ja tuolit 
perinteisiä menetelmiä käyttäen. Kan-
kaat, maalit, lakat ja hiomapaperit on 
hankittava itse. Verhoilutarvikkeita voit 
ostaa opettajalta.

`` HUONEKALUJEN 
 ENTISÖINTI JA VERHOILU B 
 (KEKE)
syksy 210801a
1.–30.10.2020, 40 t / 57,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo

Ks. sisältö kuten kurssissa 210800a. 

`` HUONEKALUJEN  
 ENTISÖINTI JA VERHOILU C 
 (KEKE)
syksy 210802a
5.–27.11.2020, 40 t / 57,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo

Ks. sisältö kuten kurssissa 210800a.

`` HUONEKALUJEN  
 ENTISÖINTI JA VERHOILU D  
 (KEKE)
kevät 210803b
4.–26.2.2021, 40 t / 57,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo

Ks. sisältö kuten kurssissa 210800a.

`` HUONEKALUJEN  
 ENTISÖINTI JA VERHOILU E 
 (KEKE)
kevät 210804b
11.–26.3.2021, 30 t / 43,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo

Ks. sisältö kuten kurssissa 210800a. 
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Opistossa on tietotekniikan kursseja 
niin vasta-alkajille kuin peruskäytön jo 
hallitseville. Voit tulla harjoittelemaan 
tietokoneen, tabletin tai älypuheli-
men käyttöä sen avaamisesta alkaen. 
Jos perusasiat ovat jo hallussa, tule 
opettelemaan toimisto-ohjelmia, jul-
kaisujen tekoa tai videoeditointia. Voit 
myös perehtyä järjestelmäkamerasi tai 
puhelimesi kameran toimintoihin ja 
kuvankäsittelyyn. 

Opiston tietotekniikkaluokan opiske-
lijakoneissa on käyttöjärjestelmänä 
Windows 10. Voit tuoda oman kan-
nettavan tietokoneesi, tablettitietoko-
neesi tai älypuhelimesi kurssin aiheen 
mukaan.

EKKO järjestää tietotekniikan ope-
tusta Opetushallituksen hankera-
hoituksella. Maksuttomiin pajoihin 
ja Digipisteisiin ilmoittaudutaan 
etukäteen ja mukaan otetaan oma 
laite.

EKKOn teemalliset  
Digi pintaan! –pajat 
Lappeenrannan pääkirjaston Heili-sa-
lissa keskiviikkoisin 9.9.–14.10.2020 klo 
12.00-15.00. Varaa paikka ennakkoon 
viimeistään kaksi päivää ennen ope-
tusta soittamalla pajojen ohjaajalle, 
tietotekniikkakouluttaja 
Pasi Litmaselle, 050 555 7271.

`` TIETOTEKNIIKKA – ASIOINTIIN, TYÖHÖN JA VAPAA-AIKAAN

Sisällöt:
9.9. Kannettavan tietokoneen 

peruskäyttö
16.9. Älypuhelimen ja tabletin pe-

ruskäyttö
23.9. Internet ja tiedonhaku
30.9. Kirjautumista vaativat palvelut
7.10. Sähköposti ja sosiaalinen  

media
14.10. Sisältö osallistujien tarpeiden  

ja toiveiden perusteella

EKKOn Digipisteet
Digipisteet auttavat ja opastavat 
puhelimen, tietokoneen tai tabletin 
käytössä tarpeidesi mukaan. 

Opistotalon Digipiste
perjantaisin 4.9.–27.11.2020 (ei 23.10.) 
klo 11.00-14.30, 
tietotekniikkaluokka 103, 
Pohjolankatu 27
Varaa aika soittamalla viimeistään 
opetusta edeltävänä päivänä 
tietotekniikkakouluttaja 
Pasi Litmaselle, 050 555 7271. 

EKKOn kiertävät Digipisteet
Varaa aika soittamalla tietotekniikka-
kouluttaja
Katri Jokipellolle, 050 555 8466
seuraavina aikoina: 17.8.–3.9. ma ja to 
klo 15-17 ja 10.9.–19.11. to klo 15-16

MAANANTAI
Saimaan kanava
7.9., 21.9. ja 5.10.
Liikuntahallin kabinetti,
Törömäentie 20, 53300 LPR
klo 17.00-20.00

TIISTAI
Voisalmi
15.9., 29.9. ja 13.10.
Voisalmen kirjasto
klo 15.00-17.00

TORSTAI
Keskusta
10.9., 24.9., 8.10., 29.10., 12.11. ja 26.11.
Me-talo, Raastuvankatu 3
klo 10.00-13.00

Kuva: Pasi Litmanen
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`` TIETOTEKNIIKAN  
 YKSILÖOPETUS
Yksilöopetuksessa voidaan opetel-
la esim. internetin ja sähköpostin 
käyttöä, toimisto-ohjelmia, kame-
ran käyttöä, kuvien siirtoa koneelle, 
kuvankäsittelyä, laitteen päivittämistä, 
tietoturva-asioita, tabletin tai känny-
kän käyttöä. Yksilöopetus järjestetään 
opistotalon tietotekniikkaluokassa 
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, 050 555 7271, 
pasi.litmanen@ekko.fi.

`` SYKSY 2020
Kurssit pidetään opistotalon tieto-
tekniikkaluokassa 103, Pohjolankatu 
27. Opettajana toimii tietotekniikka-
kouluttaja Pasi Litmanen, ellei kurssin 
tiedoissa toisin mainita.

`` TABLETTITIETOKONE JA 
 ÄLYPUHELIN, SENIOREILLE
syksy 420127a
7.9.–12.10.2020, 12 t / 37,00 €
ma 11.00-12.30
Opettelemme tablettitietokoneen ja 
älypuhelimen peruskäyttöä hyvin rau-
hallisesti ihan alkeista lähtien. Harjoit-
telemme kosketusnäytön toimintaa, 
asetuksien muuttamista ja valokuvien 
ottoa. Tutustumme laitteessa oleviin 
sovelluksiin ja internetin käyttöön. 
Ota oma tablettisi tai älypuhelimesi 
mukaan!

`` TABLETTITIETOKONE JA 
 ÄLYPUHELIN,  
 JATKOKURSSI (OS)
syksy 420128a
26.10.–7.12.2020, 14 t / 43,00 €
ma 11.00-12.30
Tutustumme laajemmin älylaitteen 
tarjoamiin mahdollisuuksiin kuten 
karttoihin ja paikannukseen, sosiaa-
liseen mediaan (esim. Facebook ja 
WhatsApp), tekstin- ja kuvankäsitte-
lyyn jne. Ota oma tablettisi tai älypu-
helimesi mukaan!

`` WINDOWS 10 TUTUKSI, 
 SENIOREILLE
syksy 420102a
10.9.–15.10.2020, 12 t / 37,00 €
to 12.30-14.00
Tutustumme Windows 10 -tietoko-
neeseen hyvin rauhalliseen tahtiin. 
Aloitamme ihan perusasioista: näp-
päimistön ja hiiren käyttö, ohjelmiin 
ja perusasetuksiin tutustuminen. 
Opettelemme tallentamaan tiedosto-
ja, käytämme internetiä. Voit käyttää 
omaa kannettavaa tietokonettasi tai 
opiston konetta.

`` WINDOWS 10,  
 JATKOKURSSI (OS)
syksy 420103a
29.10.–10.12.2020, 14 t / 43,00 €
to 12.30-14.00
Sopii kurssin 420102a jatkoksi tai sinul-
le, jolla on jo Windows 10:n käytöstä 
vähän kokemusta. Asennamme hyö-
dyllisiä lisäohjelmia ja opettelemme 
aikaa ja vaivaa säästäviä tapoja käyttää 
tietokonetta. Tutustumme myös lisä-
laitteisiin, kuten ulkoiseen kovalevyyn 
tai kuvien siirtoon puhelimelta.

`` UUSI! VIDEOEDITOINTI
syksy 420151a
8.9.–13.10.2020, 12 t / 37,00 €
ti 17.15-18.45
Tuntiopettaja Jenni Lintunen

Omien videotiedostojen editoimista 
OpenShot-ilmaisohjelmalla. Kurssin 
aikana käydään läpi, mistä saa omiin 
videoihin tekijänoikeusvapaata mu-
siikkia. Lopuksi voidaan tehdä katsaus, 
kuinka valmiin videon saa lisättyä 
YouTubeen.

`` DIGIJÄRJESTELMÄ- 
 KAMERAN PERUSTEET
syksy 420108a
9.9.–14.10.2020, 12 t / 37,00 €
ke 17.15-18.45
Järjestelmäkamerastasi löytyvät ne 
täysin automaattiset säädöt, mutta 
kuvat eivät aina olekaan sellaisia kuin 
halusit? Otamme omaan hallintaan 
tärkeimmät kuvaan vaikuttavat tekijät: 
aukko, suljinaika ja valoherkkyys. 
Keskustelemme myös polttovälistä, 
syväterävyydestä, valkotasapainosta 
jne.

`` UUSI! KOTISIVUT  
 WORDPRESSILLA, ALKEET 
 (OS)
syksy 420150a
27.10.–8.12.2020, 14 t / 43,00 €
ti 17.15-18.45
Tuntiopettaja Jenni Lintunen

Haluatko tehdä itsellesi kotisivut tai yl-
läpidätkö yhdistyksen sivuja? Kurssilla 
opitaan perusasiat nettisivujen teke-
misestä ja ylläpidosta. Kurssin aikana 
luodaan Wordpress.com -sivustolla 
ilmaiset kotisivut.

`` WORD, EXCEL JA  
 POWERPOINT
syksy 420133a
28.10.–9.12.2020, 14 t / 43,00 €
ke 17.15-18.45
Sinulle, joka käytät näitä ohjelmia 
työssäsi tai harrastuksessasi. Perus-
toiminnot ovat jo tuttuja, mutta 
haluat syventää tai kerrata osaamis-
tasi. Tutustumme Wordin, Excelin ja 
Powerpointin yhteisiin työkaluihin 
sekä harjoittelemme ohjelmakohtaisia 
lisäominaisuuksia.
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`` KEVÄT 2021
Kurssit pidetään opistotalon tieto-
tekniikkaluokassa 103, Pohjolankatu 
27. Opettajana toimii tietotekniikka-
kouluttaja Pasi Litmanen.

`` UUSI! ASIOINTI JA  
 OSTOKSET VERKOSSA (OS)
kevät 420131b
11.1.–22.2.2021, 14 t / 43,00 €
ma 12.30-14.00
Opettelemme käyttämään internetpal-
veluja kuten pankkiasiointi, tervey-
denhuollon palvelut, verotus, Kela, jne. 
Tutustumme tuotteiden ja palvelujen 
(esim. juna- ja konserttiliput) osta-
miseen netistä. Voimme katsastaa 
myös paikkoja, joihin voit laittaa omia 
tavaroitasi myyntiin. Voit ottaa oman 
älypuhelimen, tabletin tai kannettavan 
mukaan.

`` TABLETTITIETOKONE JA 
 ÄLYPUHELIN,  
 SENIOREILLE (OS)
kevät 420127b
14.1.–18.2.2021, 12 t / 37,00 €
to 10.00-11.30
Ks. sisältö kuten kurssissa 420127a.

`` TABLETTITIETOKONE JA 
  ÄLYPUHELIN,  
 JATKOKURSSI
kevät 420128b
25.2.–15.4.2021, 12 t / 37,00 €
to 10.00-11.30
Ks. sisältö kuten kurssissa 420128a.

`` TABLETTI JA ÄLYPUHELIN 
 - ANDROID (OS)
kevät 420129b
14.1.–25.2.2021, 14 t / 43,00 €
to 12.30-14.00
Tutustumme Android -tablettitie-
tokoneen ja -älypuhelimen toimin-
toihin hieman ripeämpään tahtiin 
(vrt. 420127b). Teemme katsauksen 
laitteen asetuksiin ja sovelluksiin sekä 
internetin käyttöön. Tutustumme 
myös paikannukseen ja karttoihin, 
sosiaaliseen mediaan, valokuvaami-
seen ja kuvankäsittelyyn jne. Ota oma 
tablettisi ja/tai älypuhelimesi mukaan!

`` WINDOWS 10 TUTUKSI, 
  SENIOREILLE (OS)
kevät 420102b
25.1.–8.3.2021, 12 t / 37,00 €
ma 10.00-11.30
Ks. sisältö kuten kurssissa 420102a.

`` TABLETTITIETOKONE JA 
 ÄLYPUHELIN,  
 SENIOREILLE (OS)
kevät 420130b
11.3.–15.4.2021, 10 t / 31,00 €
to 12.30-14.00
Ks. sisältö kuten kurssissa 420127a.

`` PAREMPIA KUVIA  
 ÄLYPUHELIMELLA
kevät 420145b
22.3.–12.4.2021, 6 t / 21,00 €
ma 10.00-11.30
Opi tuntemaan oman kännykkäsi 
kamera! Perehdymme älypuhelimen 
kameran manuaalisiin asetuksiin ja 
niiden vaikutuksiin valokuvissa. Tutus-
tumme myös kuvankäsittelysovelluk-
sien hyötyihin. Ota oma älypuhelimesi 
kurssille mukaan!

`` UUSI! JULKAISUT
kevät 420153b
12.1.–23.2.2021, 14 t / 43,00 €
ti 17.15-18.45
Ilmaisella, suomenkielisellä Scribus-jul-
kaisuohjelmalla voi tehdä julkaisuja 
kuten esitteitä, mainoksia, ilmoituksia, 
lehtiä tai vaikka painovalmiin kirjan. 
Opettelemme mm. perusasetukset, 
työkalut, sivupohjan teon, tekstin 
muokkaukset ja grafiikan hallinnan. 
Ota oma kannettavasi mukaan tai 
käytä opiston konetta.

`` GOOGLEN PILVIPALVELUT
kevät 420112b
13.1.–24.2.2021, 14 t / 43,00 €
ke 17.15-18.45
Perehdymme Googlen pilvipalveluihin 
kuten Drive ja Kuvat. Näiden avulla 
varmuuskopioit tiedostosi ja valoku-
vasi niin, että ne ovat käytössäsi millä 
tahansa laitteella. Tutustumme lisäksi 
mm. Kalenteriin, Docs-tekstinkäsit-
telyyn ja Sheets-taulukkolaskentaan. 
Pilvipalvelut ovat myös helppo tapa 
jakaa kuvia ja tietoja muiden kanssa.

`` KUVANKÄSITTELY
kevät 420110b
10.3.–7.4.2021, 10 t / 31,00 €
ke 17.15-18.45
Tutustumme ilmaiseen ja monipuoli-
seen GIMP-kuvankäsittelyohjelmaan. 
Opettelemme valokuvan peruspa-
rannukset ja tallentamisen eri käyttö-
tarkoituksiin. Tutustumme myös mm. 
tasoihin, maskeihin ja suotimiin. Et 
tarvitse aiempaa kuvankäsittelykoke-
musta, mutta tietokoneen peruskäy-
tön on hyvä olla hallussa. Tuo oma 
kannettava tietokoneesi tai käytä 
opiston konetta!

`` WINDOWSIN KÄYTTÖ  
 TEHOKKAAMMAKSI
kevät 420135b
16.3.–6.4.2021, 8 t / 29,00 €
ti 17.15-18.45
Sinulle, joka käytät Windows 10 -käyt-
töjärjestelmää työssäsi tai kotona. Tällä 
kurssilla saat vinkkejä käytön tehosta-
miseksi ja nopeuttamiseksi. Käymme 
läpi yleisimpiä ohjelmia, tiedosto-
muotoja, asetuksia ja pikakomento-
ja. Tutustumme mm. ikkunointiin, 
resurssienhallintaan ja vikatilanteiden 
korjaamiseen. Tuo oma kannettavasi 
tai opettele opiston koneella!
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`` TIETOTEKNIIKAN 
 PIENRYHMÄT
Tietotekniikan pienryhmiin voit tulla 
hakemaan vastauksia juuri sinua askar-
ruttaviin kysymyksiin. Pieni ryhmä-
koko mahdollistaa henkilökohtaisen 
opastuksen. Opettelemme joitain 
asioita myös yhteisesti, jos osallistujilla 
on samoja mielenkiinnon aiheita. 

3 t / 13,00 €
tietotekniikkaluokka 103, 
Pohjolankatu 27
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen

`` SÄHKÖPOSTI
kevät 420160b
ke 13.1.2021 klo 12.00-14.15
Sähköpostitilin luominen, postin 
lähetys ja vastaanotto, liitetiedostot, 
kansiot ja osoitekirjan käyttö. Tule 
hakemaan neuvoja näiden käytössä. 
Varmista ennen tuloa, että muistat 
sähköpostiosoitteesi ja salasanasi!

`` IPHONE & IPAD
kevät 420161b
ke 20.1.2021 klo 12.00-14.15
Tule hakemaan vastauksia iPhone-pu-
helimeen ja iPad-tablettiin liittyviin 
kysymyksiisi ja poimimaan vinkkejä 
käytön tehostamiseksi!

`` ANDROID
kevät 420162b
ke 27.1.2021 klo 12.00-14.15
Tule hakemaan vastauksia Android 
-tablettiin tai -puhelimeen liittyviin 
kysymyksiisi ja poimimaan vinkkejä 
käytön tehostamiseksi!

`` TIETOTURVA
kevät 420163b
ke 3.2.2021 klo 12.00-14.15
Laitteen käyttöjärjestelmä ja so-
vellukset tulee pitää päivitettyinä. 
Virustorjunnan tulee olla kunnossa. 
Käyttäjätunnuksia, salasanoja eikä 
henkilötietoja pidä luovuttaa muille. 
Tule kysymään ja hakemaan vinkkejä 
tietoturvasi parantamiseksi!

`` WINDOWS 10
kevät 420164b
ke 10.2.2021 klo 12.00-14.15
Tule hakemaan vastauksia Windows 
10 -koneeseen liittyviin kysymyksiisi ja 
poimimaan vinkkejä käytön tehosta-
miseksi!

`` SOSIAALINEN MEDIA
kevät 420165b
ke 17.2.2021 klo 12.00-14.15
Askarruttaako joku somekanaviin 
kuten Facebook, Instagram, Twitter, 
WhatsApp jne. liittyvä asia? Tule 
kysymään ja keskustelemaan näiden 
käyttöönotosta, yksityisyysasetuksista 
ja käytöstä!

`` TOIMISTO-OHJELMAT
kevät 420166b
ke 24.2.2021 klo 12.00-14.15
Toimisto-ohjelmat eli Word, Excel, Po-
werPoint, Writer, Calc, Impress jne. Tule 
kysymään näiden käytöstä ja hake-
maan vinkkejä käytön tehostamiseksi!

`` IPHONE & IPAD
kevät 420167b
ke 10.3.2021 klo 12.00-14.15
Ks. sisältö kuten kurssissa 420161b.

`` ANDROID
kevät 420168b
ke 17.3.2021 klo 12.00-14.15
 Ks. sisältö kuten kurssissa 420162b.

`` SÄHKÖINEN ASIOINTI
kevät 420169b
ke 24.3.2021 klo 12.00-14.15
Pankkipalvelut, terveydenhuollon 
palvelut kuten kanta.fi ja hyvis.fi, 
verotus, Kela, jne. löytyvät netistä ja 
vaativat vahvaa tunnistautumista. Tule 
kysymään ja keskustelemaan näihin 
liittyvistä asioista!

`` WINDOWS 10
kevät 420170b
ke 31.3.2021 klo 12.00-14.15
Ks. sisältö kuten kurssissa 420164b.

`` PILVIPALVELUT JA  
 VARMUUSKOPIOINTI
kevät 420171b
ke 7.4.2021 klo 12.00-14.15
Tärkeiden tiedostojen ja valokuvien 
tulisi olla aina vähintään kahteen paik-
kaan tallennettuina. Pilvipalvelut ovat 
helppo tapa toteuttaa tämä. Asian 
ajaa myös ulkoinen tallennusväline 
kuten muistitikku tai kovalevy. Tule 
kysymään ja kuuntelemaan näiden 
käytöstä, hyödyistä ja haitoista!
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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 jumppa- 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, 050 555 1954.

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 13.

`` LIIKUNTA, TANSSI & HYVÄ OLO 
 – KEHON JA MIELEN HYVINVOINTIA

`` SYKSYN STARTTIVIIKOT, 17.8.–6.9.2020

Kurssit pidetään opistotalolla, Pohjo-
lankatu 27, sali 211. Ilmoittautuminen 
ja kurssimaksut viimeistään viikko 
ennen kurssin alkua. 

`` JOOGAN ELOKUUN  
 INTENSIIVIKURSSI
syksy 730150a
17.–21.8.2020, 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 
itsensä. Jooga on tila, jossa keho, mieli 
ja sielu eheytyvät. Kurssi on tarkoitettu 
jo aiemmin joogaa harrastaneille. Oma 
alusta mukaan.

`` UUSI! STARTTIVIIKON 
  TANSSIKUNTOPIIRI
syksy 730293a
25.8.2020, 60 min / 6,00 €
ti 12.15-13.15
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Kuntopiirityyppistä liikuntaa musiikin 
mukaan. Treenataan hymy huulilla 
hyvän musiikin tahdittamana. Lopuksi 
kevyt venyttely.

`` STARTTIVIIKON  
 REGGAETON (KEKE)
syksy 730302a
26.8.2020, 45 min / 5,00 €
ke 17.55-18.40
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Reggaeton-tunnilla käytämme 
runsaasti keskivartaloa sekä teemme 
erilaisia hartioiden ja lantion liikkei-
tä. Rytmikäs reggaetonmusiikki on 
vallannut yökerhojen tanssilattiat niin 
Latinalaisessa Amerikassa kuin Euroo-
passakin. Kurssilla tehdään erilaisia as-
kelsarjoja, joissa pääpaino on vartalon 
liikkeissä. Askelkuvioista rakennamme 
tunnin aikana koreografian. Aiempaa 
kokemusta ei tarvita.

`` STARTTIVIIKON  
 RINTA-SELKÄ-KÄDET
syksy 730239a
26.8.2020, 60 min / 6,00 €
ke 18.45-19.45
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Lihaskuntopainotteinen täsmätunti, 
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirrym-
me lihaskunto-osuuteen keskittyen 
rinta-, selkä-, hauis- sekä ojentajalihas-
ten vahvistamiseen. Tunnin päätteeksi 
venyttelyt. Oma alusta. Taso: keskiras-
kas.

Kuva: Pasi Litmanen
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`` STARTTIVIIKON  
 YOGA FLOW®
syksy 730114a
26.8.2020, 60 min / 6,00 €
ke 19.50-20.50
Yoga Flow® -ohjaaja 
Anne-Marie Koponen

Mielen ja kehon yhteistyötä korostava 
ja kehon voimaa sekä hallintaa lisäävä 
harjoitus. Haemme asanat hengitystä 
seuraten ja yhdistämme ne erilaisiksi 
liikejatkumoiksi. Yoga Flow -nimi tulee 
tavasta suorittaa liikkeet sujuvasti 
peräkkäin. Liikkeet virtaavat alkuasen-
nosta toiseen. Tunti sopii kaikille. Oma 
alusta mukaan.

`` UUSI! STARTTIVIIKON  
 KUNTOTANSSIA ISTUEN 
syksy 730303a
27.8.2020, 45 min / 5,00 €
to 11.00-11.45
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Kurssi soveltuu ikääntyneille ja henki-
löille, joiden toimintakyky on madaltu-
nut, myös pyörätuolin käyttäjille.

`` STARTTIVIIKON  
 LAVIS-LAVATANSSI- 
 JUMPPA® (KEKE)
syksy 730304a
27.8.2020, 60 min / 6,00 €
to 17.00-18.00
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen

Hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssiaske-
leiden ja jumpan välimuotoon. Tunnil-
la tanssimme tuttuja lavatanssilajeja 
kuten humppaa, jenkkaa, rock/jivea, 
cha-cha-chata ja salsaa. Tunnilla jopa 
opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita 
kuntoilun ohella. Paria ei tarvita.

`` STARTTIVIIKON  
 ¡BAILA! (KEKE)
syksy 730305a
27.8.2020, 60 min / 6,00 €
to 18.05-19.05
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Tunnilla tutustumme Karibian alueen 
tansseista mm. salsaan, cha-cha-cha-
han ja bachataan. Opettelemme tans-
sien rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja 
erilaisia askelsarjoja musiikin tahdissa. 
Aloittelijoille.

`` STARTTIVIIKON  
 REISI-VATSA-PAKARA
syksy 730201a
27.8.2020, 60 min / 6,00 €
to 19.15-20.15
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Lihaskuntopainotteinen täsmätunti, 
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirrym-
me lihaskunto-osuuteen keskittyen 
reisi-, vatsa- ja pakaralihasten vahvista-
miseen. Tunnin päätteeksi venyttelyt. 
Oma alusta mukaan. Taso: keskiraskas.

`` STARTTIVIIKON  
 DANCEHALL (KEKE)
syksy 730306a
31.8.2020, 45 min / 5,00 €
ma 17.00-17.45
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Dancehall on jamaikalainen tanssi- ja 
musiikkityyli, joka on voimakkaan 
fyysinen, mutta samalla karibialaisen 
rento. Dancehall on yksi tämän hetken 
kuumimpia tanssityylejä, josta otetaan 
paljon vaikutteita muihin tanssila-
jeihin. Askelkuvioista rakennamme 
koreografian tunnin aikana. Aiempaa 
kokemusta ei tarvita.

`` STARTTIVIIKON  
 PARISALSA, ALKEET (KEKE)
syksy 730307a
31.8.2020, 60 min / 6,00 €
ma 17.50-18.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Tunnilla tutustumme kuubalaisen 
parisalsan perusteisiin opetellen pari-
salsan peruskuvioita, vientitekniikkaa, 
seurantaa ja rytmiikkaa. Ilmoittautu-
minen mieluiten oman parin kanssa. 
Kurssimaksu on henkilökohtainen.

`` STARTTIVIIKON SALSA & 
 KIZOMBA (KEKE)
syksy 730308a
31.8.2020, 60 min / 6,00 €
ma 19.00-20.00
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 maail-
mantanssiksi. Tunnilla opettelemme 
rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja erilaisia 
askelkuvioita musiikin tahdissa.

`` STARTTIVIIKON  
 ZUMBA GOLD®
syksy 730309a
1.9.2020, 45 min / 5,00 €
ti 17.00-17.45
ZIN Zumba® -ohjaaja 
Anne-Marie Koponen

Zumba Gold® on zumbaa hieman rau-
hallisempaan tahtiin. Se on suunnattu 
paitsi aktiivisille ikäihmisille, myös 
aloitteleville zumbaajille tai rauhal-
lisempaa tahtia toivoville. Tunnit on 
suunniteltu nivelystävällisiksi, joten 
hypyt ja kierrot on jätetty pois. Zumba 
Gold® -tunnilla liikumme lattarirytmien 
ja maailmanmusiikin tahdissa.

`` STARTTIVIIKON  
 DANCE JAM
syksy 730311a
1.9.2020, 45 min / 5,00 €
ti 17.50-18.35
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Dance Jam on tanssi-iloittelua, jossa 
liikekieltä ei lokeroida yhteen kate-
goriaan. Helpoissa tanssisarjoissa tai 
koreografioissa on vaikutteita useista 
eri tanssityyleistä mm. latin, jazz ja 
show.

`` STARTTIVIIKON ZUMBA® A
syksy 730314a
2.9.2020, 60 min / 6,00 €
ke 17.00-18.00
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!

`` STARTTIVIIKON ZUMBA® B
syksy 730310a
3.9.2020, 60 min / 6,00 €
to 17.00-18.00
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.
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`` STARTTIVIIKON  
 LATINOMIX (KEKE)
syksy 730312a
3.9.2020, 60 min / 6,00 €
to 18.05-19.05
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Tunnilla tutustumme Karibian alueen 
tansseista Dominikaanisesta ta-
savallasta tuleviin merengueen ja 
bachataan sekä kuubalaiseen salsaan. 
Askelsarjat ovat helppoja, joten tottu-
mattomampikin tanssija pääsee heti 
mukaan latinotanssien maailmaan.

`` JOOGAT

`` Astangajoogat
`` ASTANGAJOOGA, ALKEET/ 

 ALKEISJATKO A
syksy 730101a
7.9.–7.12.2020, 22 t / 54,00 € 
kevät 730101b
11.1.–12.4.2021, 20 t / 50,00 €
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B, 5. krs
ma 16.45-18.00
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi

Ohjattu tunti. Astangajooga edistää 
kehon ja mielen hyvinvointia. Astanga 
on liikunnallinen joogamuoto, joka 
sopii kaikille. Kaikenikäisille, kaiken-
kuntoisille, jäykille ja notkeille. Uusille 
tulokkaille ja astangaa jo tehneille.

`` UUSI! ASTANGAJOOGA, 
 ALKEISMYSORE
syksy 730103a
7.9.–7.12.2020, 22 t / 54,00 €
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B, 5. krs 
ma 18.05-19.20
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi

Osittain ohjattu astanga-joogatunti, 
joka on tarkoitettu ohjatuilta tunneilta 
mysoretunnille suuntaaville. Keväällä 
harjoittelua voi jatkaa mysore-tunneil-
la, joilla astangaharjoitus tehdään itse-
näisesti oman hengityksen tahdissa. 

`` ASTANGAJOOGA,  
 MYSORE A
kevät 730103b
11.1.–12.4.2021, 20 t / 50,00 €
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B, 5. krs
ma 18.05-19.20
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi

Astangan perinteen mukainen itsenäi-
sesti omaan tahtiin tehtävä mysore-
harjoitus. Aiemmin astangaa tehneille. 

`` ASTANGAJOOGA,  
 MYSORE B (OS)
syksy 730104a
8.9.–8.12.2020, 24 t / 56,00 €
kevät 730104b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 56,00 €
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B, 5. krs
ti 16.30-18.00
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi

Ks. sisältö kuten kurssissa 730103b. 
6.10 ei opetusta.

`` ASTANGAJOOGA, ALKEET/ 
 ALKEISJATKO B (OS)
syksy 730106a
8.9.–8.12.2020, 20 t / 50,00 €
kevät 730106b
12.1.–6.4.2021, 20 t / 50,00 €
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B, 5. krs
ti 18.05-19.20
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi

Ks. sisältö kuten kurssissa 730101a. 
Ei tuntia 6.10.

`` ASTANGAJOOGA,  
 KEVYT, ALKEET
syksy 730108a
9.9.–9.12.2020, 16 t / 40,00 €
kevät 730108b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 40,00 €
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B, 5. krs 
ke 16.30-17.30
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi

Ohjattu tunti. Astangaa kevyesti. Uusil-
le tulokkaille ja astangaa jo tehneille. 
Ei tuntia 7.10.

`` ASTANGAJOOGA, ALKEET / 
 ALKEISJATKO C
syksy 730109a
9.9.–9.12.2020, 20 t / 50,00 €
kevät 730109b
13.1.–7.4.2021, 20 t / 50,00 €
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B, 5. krs
ke 17.40-18.55
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi

Ks. sisältö kuten kurssissa 730101a. 
Ei tuntia 7.10.

`` ASTANGAJOOGA, ALKEET/ 
 ALKEISJATKO D
syksy 730107a
9.9.–9.12.2020, 20 t / 50,00 €
kevät 730107b
13.1.–7.4.2021, 20 t / 50,00 €
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B, 5. krs
ke 19.00-20.15
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi

Ks. sisältö kuten kurssissa 730101a. 
Ei tuntia 7.10.

`` ASTANGAJOOGA,  
 MYSORE C (OS)
syksy 730110a
11.9.–11.12.2020, 20 t / 50,00 €
kevät 730110b
15.1.–16.4.2021, 20 t / 50,00 €
Saimaan Astangajooga ry, 
Pormestarinkatu 6 B, 5. krs
pe 16.30-17.45
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi

Ks. sisältö kuten kurssissa 730103b. 
Ei tuntia 9.10.
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`` Hathajoogat
`` HATHAJOOGA, JATKO A

syksy 730116a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730116b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 14.30-16.00
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti

Jooga edistää terveyttä ja onnellisuut-
ta. Joogassa kuljemme hengityksen 
ohjaamana fyysisen harjoituksen 
kautta kohti itsetuntemusta, tasapai-
noa sekä mielen ja kehon hyvinvointia. 
Joogaharjoituksessa oma kokemus 
on tärkeintä, ei ulkoinen muoto. Oma 
alusta ja lämmin asu mukaan.

`` HATHAJOOGA, ALKEET A
syksy 730117a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730117b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 17.15-18.45
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo

Tutustumme monipuoliseen jooga-
muotoon rauhallisesti fyysisiä harjoi-
tuksia tehden. Saamme oivalluksia 
itsehoidon keinoista ja ylläpidämme 
terveyttä sekä rentoa oloa. Keski-
tymme myös hiljentymiseen, kehon 
tuntemusten aistimiseen ja luonnolli-
sen hengitysrytmin löytämiseen. Oma 
alusta. Taso: kevyt/keskiraskas.

`` HATHAJOOGA,  
 JATKO B (OS)
syksy 730119a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730119b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 19.00-20.30
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo

Joogatunnilla keskitymme kehon ja 
mielen kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-
tiin yhdistämällä lempeän rauhallista 
liikettä ja vaativampia liikesarjoja. 
Myös hengitys- ja läsnäoloharjoituk-
sissa hellimme itseämme ja koemme 
elämänilon hyvää tekevän voiman. 
Päätämme kevätkurssin ohjattuun 
syvärentoutukseen Oma alusta. Taso: 
kevyt/keskiraskas.

`` TUOLIJOOGA (OS)
syksy 730132a
8.9.–8.12.2020, 17 t / 41,00 €
kevät 730132b
12.1.–6.4.2021, 16 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 13.00-14.00
Jooganopettaja SJL® Eija Juvakka

Tuolijooga on lempeää hathajoogan 
liikkeisiin perustuvaa joogaa. Soveltuu 
kaikille ikään, kokoon tai kuntoon 
katsomatta, koska harjoitus tehdään 
tuolilla istuen. Hengityksen tarkkailu 
on osana joogaharjoitusta ja yhdistet-
tynä kehon liikkeisiin saadaan mielikin 
rauhoittumaan.

`` HATHAJOOGA, JATKO C
syksy 730121a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730121b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 9.00-10.30
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti

Ks. sisältö kuten kurssissa 730116a.

`` HATHAJOOGA, JATKO D
syksy 730123a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730123b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 10.45-12.15
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti

Ks. sisältö kuten kurssissa 730116a.

`` HATHAJOOGA,  
 JATKO E (OS)
syksy 730125a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730125b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 17.30-19.00
FK, jooganopettaja SJL® 
Tiina Vahteristo

Syvennämme joogaharjoitusta tavoit-
teenamme rauhallinen tietoinen läsnä-
olo, joka rentouttaa ja voimistaa kehoa 
sekä mieltä. Oma alusta ja lämmin asu 
mukaan. Taso: kevyt.

`` HATHAJOOGA, ALKEET B
syksy 730127a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730127b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 19.15-20.45
FK, jooganopettaja SJL® 
Tiina Vahteristo

Tutustumme joogaan fyysisiä venytyk-
siä tehden. Rentoudumme ja helli-
tämme sekä puramme tarpeettomia 
jännityksiä. Oma alusta ja lämmin asu 
mukaan. Taso: kevyt. 

`` HYVÄN OLON JOOGAA 
syksy 730129a
11.9.–11.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730129b
15.1.–16.4.2021, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 10.00-11.30
Jooganopettaja SJL® Eija Juvakka

Syvennetään hathajoogaharjoitusta 
lempeästi edeten. Tutustumme syvään 
rentoutukseen eli jooganidraan ja 
harjoittelemme liikkeen ja hengityk-
sen yhdistämistä lempeiden asana-
harjoitusten tukemana. Perehdytään 
joogafilosofiaan joogasutrien avulla. 
Mukaan oma alusta ja lämmin asu. 
Taso: kevyt.

`` ÄIJÄJOOGA A (OS)
syksy 730133a
11.9.–11.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730133b
15.1.–16.4.2021, 24 t / 56,00 €
Kanavansuun asukastila, liikuntahalli, 
Tukkimiehenkatu 1
pe 11.00-12.30
Joogaohjaaja Samuli Nikkanen

Hathajoogaan perustuva harjoitus 
lisää elinvoimaa, iloa, notkeutta ja liik-
kuvuutta jokaisen ehdoilla. Äijäjooga 
on tarkoitettu kaikenikäisille miessu-
kupuolen edustajille. Tavoitteena ei ole 
tehdä kaikista notkeita akrobaatteja, 
vaan vetreyttää jäykkiä lihaksia, ener-
gisoitua sekä opetella rentoutumaan. 
Oma alusta mukaan. Sopii aloittelijoil-
le. Kysy kimppakyytimahdollisuuksista 
opettajalta p. 050 414 8797.
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`` UUSI! HYVÄN OLON  
 JOOGAA ALKEET (OS)
syksy 730139a
11.9.–11.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730139b
15.1.–16.4.2021, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 12.00-13.30
Jooganopettaja SJL® Eija Juvakka

Hathajoogaa lempeästi edeten alkeis-
ta alkaen. Harjoittelemme yhdessä 
liikkeen ja hengityksen yhdistämistä 
huomioiden myös mielen rauhoit-
tamisen. Soveltuu kaikille joilla on 
mahdollisuus asettua joogamatolle. 
Oma alusta ja lämmin asu mukaan. 
Taso: kevyt.

`` ÄIJÄJOOGA B (OS)
syksy 730136a
11.9.–11.12.2020, 26 t / 60,00 €
kevät 730136b
15.1.–16.4.2021, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 16.30-18.00
Joogaohjaaja Samuli Nikkanen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730133a. 

`` Muut joogat
`` UUSI! ÄITI-VAUVA -JOOGA

syksy 730120a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 31,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 8.45-9.30
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Äiti-vauva -joogaan olet tervetullut 
vauvasi kanssa. Vauva voi makoilla 
viltillä ja olla mukana harjoituksessa. 
Harjoitellaan tekemistä omaa kehoa 
kuunnellen ilman vertailua/väkinäi-
syyttä vaikuttaen mm. fyysiseen ja 
henkiseen hyvinvointiin. Suosituksena 
jälkitarkastus tehtynä, vauva noin 2-12 
kk. Ei vaadi aiempaa kokemusta. Oma 
alusta.

`` YINJOOGA A (OS)
syksy 730111a
7.9.–7.12.2020, 22 t / 52,00 €
kevät 730111b
11.1.–12.4.2021, 20 t / 47,00 €
Studio Mandula, Kipparinkatu 7 C 5
ma 11.30-12.45
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen

Yksi joogan lempeistä muodoista, 
joka rauhoittaa hermostoa ja auttaa 
vapauttamaan jännitystiloja erityisesti 
lonkkien, lantion ja alaselän alueella. 
Tunnilla teemme liikkeet pääosin 
lattiatasossa ja ylläpidämme syväve-
nyttäviä asanoita useamman minuutin 
ajan. Sopii kaikille ja toimii hyvänä 
vastapainona aktiivisemmalle liikun-
nalle sekä arjen kiireille.

`` YINJOOGA B (OS)
syksy 730140a
7.9.–7.12.2020, 17 t / 41,00 €
kevät 730140b
11.1.–12.4.2021, 16 t / 38,00 €
Studio Mandula, Kipparinkatu 7 C 5
ma 15.30-16.30
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730111a.

`` YINJOOGA C
syksy 730143a
7.9.–7.12.2020, 22 t / 52,00 €
kevät 730143b
11.1.–12.4.2021, 20 t / 47,00 €
Studio Mandula, Kipparinkatu 7 C 5
ma 16.45-18.00
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730111a.

`` UUSI! AAMUJOOGA,  
 LYHYTKURSSI
syksy 730122a
8.9.–13.10.2020, 8 t / 19,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 7.30-8.30
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Aamujoogassa herättelemme kehoa 
tulevaan päivään erilaisten joo-
ga-asentojen ja -sarjojen puitteissa. 
Aamuharjoituksen jälkeen päiväsi kul-
kee parhaimmillaan astetta paremmin. 
Tervetuloa löytämään aamuharjoituk-
sen edut. Harjoitus tapahtuu oman 
kehon ehdoilla soveltuen miehille ja 
naisille. Oma alusta.

`` YINJOOGA D
syksy 730146a
8.9.–8.12.2020, 17 t / 41,00 €
kevät 730146b
12.1.–6.4.2021, 16 t / 38,00 €
Studio Mandula, Kipparinkatu 7 C 5
ti 12.30-13.30
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730111a.

`` SEASONAL JOOGA FLOW
syksy 730155a
8.9.–8.12.2020, 17 t / 41,00 €
kevät 730155b
12.1.–6.4.2021, 16 t / 38,00 €
Kanavansuun asukastila, liikuntahalli, 
Tukkimiehenkatu 1
ti 17.30-18.30
Seasonal Jooga -opettaja 
Suvi Sinkkonen

Seasonal jooga tutustuttaa kehom-
me vuodenaikojen vaihteluun, oman 
kehon kuunteluun ja huoltoon vallitse-
vassa vuodenajassa. Flow-tunnilla 
teemme joogaharjoituksen yhdistäen 
hengityksen ja liikkeen yhtenäisiksi 
asanasarjoiksi. Huomioimme harjoi-
tuksessa kehossa kulkevat energiaka-
navat ja hoidamme näin myös sisäeli-
miä. Joogasarja vaihtuu vuodenajan 
mukaan. Oma alusta mukaan. Tunti 
sopii kaikille.

`` KUNDALIINIJOOGA (OS)
syksy 730138a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 60,00 €
Peltolan päiväkoti, liikuntasali, 
Väinölänkatu 3
ke 17.30-19.00
Kundaliinijooganopettaja Liisa Flykt

Kundaliinijoogassa harjoittelemme 
tiedostamaan omaa kehoa, itseä ja 
mieltä monipuolisesti hyvinvointia 
lisäävien fyysisten liikesarjojen (kriya), 
musiikin, meditaation, äänen ja rauhaa 
tuovan hengityksen avulla. Jokainen 
tunti on oma kokonaisuus. Oma alusta, 
viltti ja tyyny mukaan. Taso säädettä-
vissä: kevyt/keskiraskas.

`` BODY JOOGA, JATKO
kevät 730131b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 18.05-19.05
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen

Tunti on dynaamista länsimaista 
joogaa, jossa on vaikutteita hatha- ja 
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astangajoogasta ja se koostuu virittäy-
tymisestä ja lämmittelystä, asanahar-
joituksesta sekä loppurentoutuksesta. 
Fyysisessä asanaharjoituksessa vahvis-
tamme lihaksia, kehitämme kehon-
hallintaa, harjoitamme tasapainoa ja 
venyttelemme. Sopii aiemmin joogaa 
tehneille. Oma joogamatto mukaan. 
Taso: keskiraskas/raskas.

`` YOGA FLOW® A
syksy 730135a
9.9.–9.12.2020, 17 t / 41,00 €
kevät 730135b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 19.15-20.15
Yoga Flow® -ohjaaja 
Anne-Marie Koponen

Yoga Flow® on mielen ja kehon yhteis-
työtä korostava sekä kehon voimaa ja 
hallintaa lisäävä harjoitus. Haemme 
asanat hengitystä seuraten ja yhdis-
tämme ne erilaisiksi liikejatkumoiksi. 
Yoga Flow -nimi tulee tavasta suorittaa 
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet 
virtaavat alkuasennosta toiseen. Sopii 
kaikille. Oma alusta mukaan.

`` UUSI! VINYASA FLOW
syksy 730149a
10.9.–10.12.2020, 17 t / 41,00 €
kevät 730149b
14.1.–15.4.2021, 16 t / 38,00 €
Kesämäen päiväkoti, sali, Opintie 7
to 16.30-17.30
Joogaopettaja Mari Eronen

Dynaamisessa flow-joogaharjoituk-
sessa yhdistämme kehon liikkeen 
hengitykseen ottaen vaikutteita mm. 
astangajoogasta. Harjoitus vahvistaa 
monipuolisesti koko kehoa ja kehittää 
tasapainoa sekä kehonhallintaa. Tunti 
sopii kaikentasoisille, mutta perusliik-
keiden tuntemisesta on hyötyä. Oma 
joogamatto mukaan.

`` YINJOOGA E
syksy 730145a
10.9.–10.12.2020, 22 t / 52,00 €
kevät 730145b
14.1.–15.4.2021, 20 t / 47,00 €
Kesämäen päiväkoti, sali, Opintie 7
to 17.45-19.00
Joogaopettaja Suvi Sinkkonen

Yinjooga on lempeä joogan muoto, 
jossa asanoissa viipyillään 2-5 mi-
nuuttia. Yinjooga avaa kehoa hitaasti 

ja lempeästi, jolloin venytys pääsee 
kehon syvimpiin osiin, sidekudoksiin ja 
niveliin. Yinjooga rauhoittaa kehoa ja 
mieltä sekä huoltaa hermostoamme. 
Varaa mukaan oma alusta sekä 1-2 
vilttiä ja tyynyä. Jos omistat bolsterin 
tai joogatiilet, voit tuoda ne mukaan 
tunnille.

`` MUISTIJOOGA®
syksy 730137a
11.9.–11.12.2020, 22 t / 52,00 €
kevät 730137b
15.1.–16.4.2021, 20 t / 47,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 13.45-15.00
Muistijoogaohjaaja Liisa Flykt

Muistijoogassa teemme lempeän joo-
gaharjoituksen ja hengitys- ja rentou-
tusharjoituksia sekä aivoja aktivoivia 
muistiharjoituksia niitä varten kehi-
tetyllä muistimatolla. Muistijoogan 
tarkoituksena on pitää huolta muistis-
ta ja ylläpitää hyvää kokonaisterveyttä. 
Muistijooga sopii miehille ja naisille.

`` LASTEN JOOGA
syksy 730128a
13.9.–13.12.2020, 12 t / 28,00 €
kevät 730128b
17.1.–18.4.2021, 11 t / 26,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 10.15-11.00
Lastenjooganopettaja Marjo Niiranen

Tutustumme joogaan leikillisyyden 
kautta liikkumisen ja pysähtymisen 
muodoissa (keskittymistä, rauhoittu-
mista, itseilmaisua ja kehon hallintaa) 
ilman suorituspainetta. Ei edellytä 
aiempaa kokemusta. Jooga tukee 
mm. kouluelämää ja liikunnallisempia 
harrastuksia. Joustava vaatetus, alusta 
ja vesipullo. Osallistuminen ilman 
vanhempaa, ikäsuositus 5-9 v. Su 6.12. 
tunti pidetään syyslomalla 25.10. Ei 
tuntia 8.11 eikä 14.2.

`` LEMPEÄ JOOGA
syksy 730142a
13.9.–13.12.2020, 16 t / 38,00 €
kevät 730142b
17.1.–18.4.2021, 15 t / 35,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 11.10-12.10
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Lempeässä joogassa teemme yksin-
kertaisia kehoa ja mieltä rauhoittavia 
joogaharjoitteita päättäen rentoutus-

osioon. Ei edellytä aiempaa kokemus-
ta. Harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen sekä miehille että 
naisille. Mukaan oma alusta, vesipullo 
ja viltti. Su 6.12. tunti pidetään syyslo-
malla 25.10. Ei tuntia 8.11. eikä 14.2.

`` YIN & YANG JOOGA
syksy 730130a
13.9.–13.12.2020, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 16.30-18.00
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Yin & Yang -joogatunnilla teemme 
liikkuvamman ja rauhallisemman har-
joituksen (pitkäkestoisemmat asennot, 
ao. tilasta löytyy tiiliä ja vöitä, joita 
hyödynnämme) sekä rentoutusosion. 
Ei edellytä aiempaa kokemusta. Har-
joitus tapahtuu oman kehon ehdoilla 
soveltuen miehille ja naisille. Mukaan 
oma alusta, vesipullo ja viltti. Su 6.12. 
tunti pidetään syyslomalla 25.10. Ei 
tuntia 8.11.

`` KUNDALIINIJOOGA
kevät 730141b
17.1.–18.4.2021, 22 t / 52,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 16.30-18.00
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Tunnilla vahvistamme kehoa ja 
henkistä hyvinvointia hyödyntäen 
fyysisiä liikesarjoja, kaunista musiikkia, 
meditaatiota sekä syvärentoutumista. 
Jokainen tunti on erilainen/eri teemai-
nen. Ei edellytä aiempaa kokemusta. 
Harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. 
Mukaan oma alusta, vesipullo ja viltti. 
Ei tuntia 14.2.

`` YOGA FLOW® B
syksy 730154a
13.9.–13.12.2020, 9 t / 21,00 €
kevät 730154b
17.1.–28.3.2021, 8 t / 19,00 €
Tirikan päiväkoti, sali, 
Armilankatu 33 A
su 17.55-18.55
Yoga Flow® -ohjaaja 
Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730135a. 
Kurssi kokoontuu joka toinen viikko: 
syksyllä 13.9., 27.9., 11.10., 1.11., 15.11., 
29.11. ja 13.12.; keväällä 17.1., 31.1., 
14.2., 28.2., 14.3. ja 28.3.
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`` PARIJOOGA
syksy 730134a
13.9.–13.12.2020, 14 t / 33,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 18.10-19.40
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Parijoogassa harjoitamme joogaa 
parin kanssa. Tunti sisältää yksilö- ja 
pariosuuden sekä rentoutumisosion. 
Harjoitteet kehittävät mm. tasapainoa. 
Voit tulla parin kanssa tai ilman. Ei 
edellytä aiempaa kokemusta. Harjoitus 
tapahtuu oman kehon ehdoilla sovel-
tuen miehille ja naisille. Kurssimaksu 
on henkilökohtainen. Mukaan alusta, 
vesipullo ja viltti. Kurssi kokoontuu 
joka toinen viikko: 13.9., 27.9., 11.10., 
1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.

`` UUSI! YANG-JOOGA
kevät 730134b
24.1.–18.4.2021, 10 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 18.10-19.25
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Yang-tunnilla teemme dynaamista 
joogaharjoitetta hengityksen tahdis-
sa. Soveltuu parhaiten jo aiemmin 
jooganneille, taso keskiraskas/raskas. 
Tunti päättyy rentoutusosioon. Har-
joitus tapahtuu oman kehon ehdoilla 
soveltuen miehille ja naisille. Mukaan 
oma alusta, vesipullo ja viltti. Kurssi 
kokoontuu joka toinen viikko: 24.1., 
7.2., 21.2., 14.3., 28.3. ja 18.4. 

`` Joogan  
 lyhytkurssit 

`` JOOGA HARRASTUKSENA
kevät 730157b
7.3.2021, 7 t / 25,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 10.00-16.00
Jooganopettaja SJL® 
Sirpa Ripatti ja Paula Parppei

Päivän aikana saamme joogaharjoituk-
sista hyvinvointia ja iloa. Joogafilosofia 
antaa tietoa tasapainoiseen ja hyvään 
elämään. Luennolla ja keskustellen 
syvennämme joogan tuntemusta 
henkilökohtaiselle tasolle. Toisessa 
harjoituksessa kuljemme kohti hiljai-
suutta ja itsetuntemusta. Päivä päättyy 
ohjattuun meditaatioon. Mukaan 
oma joogamatto, lämmin vaatetus ja 
lounaseväät.

`` KUNTOLIIKUNTA
MAANANTAI

`` SENIORIJUMPPA (OS)
syksy 730238a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730238b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 11.15-12.00
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala

Kevyt seniori-ikäisille suunnattu tunti, 
joka ylläpitää ja kohottaa lihaskuntoa, 
tasapainoa ja ryhtiä sekä virkistää 
mieltä. Tunneilla teemme harjoituksia 
välineillä tai ilman, istuen ja pysty- ja 
lattiatasossa. Sisältää venyttelyt.

`` TERVEYSLIIKUNTA,  
 KEPPIJUMPPA NAISILLE  
 JA MIEHILLE
syksy 730202a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730202b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 12.20-13.05
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

Kurssi on monipuolista itsehoitoa. 
Tunneilla harjoitettavat liikkeet ovat 
tehokkaita ja selkeitä perusliikkeitä. 
Harjoittelulla parannetaan tasapainoa, 
yleiskestävyyttä, selän, vatsan ja ala-
raajojen voimaa, kehonhallintaa sekä 
nivelliikkuvuutta. Iloinen tapa liikkua 
yhdessä. Käytämme välineitä kuten 
kuminauhoja, käsipainoja, tasapaino-
tyynyjä. Oma alusta mukaan. 
Taso: keskiraskas.

`` VENYTTÄEN JA  
 VAHVISTAEN NAISILLE JA 
 MIEHILLE
syksy 730203a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730203b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 13.15-14.00
FysioFit-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. 
Täyspitkä pehmeä alusta mukaan. 
Taso: kevyt, osin haastava.

`` KUNTOLIIKUNTA
syksy 730204a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730204b
11.1.–12.4.2021, 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/kumi-
nauha), lopuksi venyttelyt. Oma alusta. 
Taso: raskas.

`` LAPSI-VANHEMPI,  
 Sammonlahti
syksy 730247a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730247b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Sammonlahden liikuntahalli, 
Ruskonlahdenkatu 7
ma 16.15-17.00
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Kurssilla liikumme, leikimme ja laulam-
me yhdessä vanhemman kanssa. Tunti 
on tarkoitettu 2–3-vuotiaille ja heidän 
vanhemmilleen. Mukaan mahtuu 17 
paria. Varaa yksi kurssipaikka/perhe 
ja maksa vanhemman nimellä.

`` SELKÄ-VATSA- 
 HARTIAJUMPPA, Lavola
syksy 730205a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730205b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie 16
ma 17.00-17.45
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

Kurssi on monipuolista itsehoitoa 
hartia- ja selkävaivojen ehkäise-
miseksi ja hyvän olon lisäämiseksi. 
Toiminnalliset harjoitteet parantavat 
aineenvaihduntaa, kehonhallintaa, 
tasapainoa, ryhtiä ja pilatestyyppisillä 
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lattialiikkeillä parannamme keskivarta-
lon lihasten voimaa sekä liikkuvuutta. 
Sovimme välineet kurssin alussa. Oma 
alusta mukaan. Taso: keskiraskas, osin 
haastava.

`` LIIKUNTA 3–4-VUOTIAILLE, 
 Sammonlahti
syksy 730241a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730241b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Sammonlahden liikuntahalli, 
Ruskonlahdenkatu 7
ma 17.10-17.55
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Lapsen ikä ja kehitys huomioiden 
monipuolista liikuntaa. Tavoitteena 
liikunnan ilo, onnistumiset ja yhdessä 
ryhmänä toimiminen. Liikuntaleikke-
jä, musiikkiliikuntaa, temppuratoja 
ja pelejä. Lapset liikkuvat ryhmässä 
ilman vanhempia. Kurssille ilmoittau-
dutaan lapsen nimellä.

`` KUNTOLIIKUNTA,  
 Lönnrotin koulu
syksy 730207a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730207b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lönnrotin koulu, vanha sali, 
Lönnrotinkatu 1
ma 17.30-18.15
Fysioterapeutti (AMK) Minna Tarjavuori

Sisältö kuten kurssissa 730204a. Oma 
alusta ja välineet (keppi/käsipainot/
kuminauha). Aloitus ilman välineitä. 
Taso: keskiraskas.

`` KUNTOLIIKUNTA,  
 Haapajärvi
syksy 730212a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730212b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Haapajärven ent. koulu, liikuntasali, 
Vainikkalantie 765
ma 17.30-18.15
Fysioterapeutti Tuula Penttilä

Monipuolista kuntoliikuntaa eri 
teemoilla. Lihasvoimaa, notkeutta, 
tasapainoa ja liikunnan iloa! Välineinä 
kepit, kuminauhat, pallot, puntit yms. 
Oma alusta mukaan.

`` JUMPPAPUMPPI, Nyrhilä
syksy 730225a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730225b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Jängyn Erän maja, Nyrhiläntie 57
ma 17.30-18.15
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen

Kehon liikeradat ja vahvistustarpeet 
sisältävä jumppa. Apuvälineenä 
käsipainot ja vastuskuminauha sekä 
jumppa-alusta mukaan.

`` VENYTTÄEN JA  
 VAHVISTAEN, Lavola
syksy 730206a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730206b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie 16
ma 17.55-18.40
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730203a. 
Sovimme välineistä yhdessä. Oma 
täyspitkä pehmeä alusta mukaan.

`` LIHASKUNTO,  
 Sammonlahti
syksy 730209a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730209b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Sammonlahden liikuntahalli, 
Ruskonlahdenkatu 7
ma 18.00-18.45
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Oman kehon painolla tehtävä lihas-
kuntotunti, jonka aluksi nopea alku-
lämmittely. Monipuolisesti yksinkertai-
sia lihaskuntoliikkeitä päälihasryhmille 
ja lopuksi nopeat venyttelyt. Oma 
alusta mukaan.

`` KUNTOLIIKUNTA,  
 Kasukkala
syksy 730208a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730208b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Kasukkalan koulu, sali, 
Vainikkalantie 171
ma 18.30-19.15
Fysioterapeutti Tuula Penttilä

Ks. sisältö kuten kurssissa 730212a. 

`` VENYTTELY,  
 Sammonlahti
syksy 730210a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730210b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Sammonlahden liikuntahalli, 
Ruskonlahdenkatu 7
ma 18.50-19.35
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Aluksi lämmittelemme lihakset ja 
lisäämme liikkuvuutta kehossa. Sitten 
venyttelemme lihakset hyvin ja lopuksi 
pieni rentoutus. Mukaan lämmintä 
vaatetta ja oma alusta.

`` KUNTONYRKKEILY, ALKEET, 
 Lavola (OS)
syksy 730244a
7.9.–7.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730244b
11.1.–12.4.2021, 16 t / 30,00 € 
Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie 16
ma 18.50-19.50
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala

Nyrkkeilyn perusteet kuntonyrkkeilyn 
muodossa. Tekniikkaharjoittelua ja 
kunnon hikijumppaa. Kurssin ohjaajal-
la vuosien kokemus kamppailulajeista, 
mm. vapaaottelusta. Omat otteluhans-
kat pakolliset.

`` JUMPPAPUMPPI NAISET,  
 Vilkjärvi
syksy 730228a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730228b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Vilkjärven Kylätalo, Salmelantie 10
ma 19.00-19.45
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730225a.

`` KUNTOLIIKUNTA,  
 Kanavansuu 
syksy 730230a
7.9.–30.11.2020, 12 t / 24,00 € 
kevät 730230b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Kanavansuun asukastila, liikuntahalli, 
Tukkimiehenkatu 1
ma 19.15-20.00
Tuntiopettaja Suvi Romppanen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730226a.
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``  REISI-VATSA-PAKARA/ 
 RINTA-SELKÄ-KÄDET
syksy 730294a
7.9.–7.12.2020, 22 t / 42,00 €
kevät 730294b
11.1.–12.4.2021, 20 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 19.25-20.40
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Lihaskuntopainotteinen täsmätunti, 
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirrym-
me lihaskunto-osuuteen. Tällä kurssilla 
harjoitat kehoasi kokonaisvaltaisesti 
muokattavien lihasryhmien vaihtues-
sa viikoittain kahden teeman välillä. 
Tunnin lopuksi 15 min venyttelyt. Oma 
alusta mukaan. Taso: keskiraskas.

`` JUMPPAPUMPPI MIEHET, 
 Vilkjärvi
syksy 730229a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730229b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Vilkjärven Kylätalo, Salmelantie 10
ma 20.00-20.45
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730225a. 

`` KEHONHUOLTO JA  
 LIIKKUVUUS, Lavola
syksy 730245a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730245b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie 16
ma 20.00-20.45
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala

Erilaisin välinein ja menetelmin, kehon 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 
tähdätty matalatempoinen tunti. 
Liikkuvuusharjoitteita sekä dynaamisia 
ja staattisia venytyksiä. Kehonhuoltoa 
välineillä. Oma alusta mukaan.

TIISTAI

`` SYNNYTTÄNEIDEN  
 ÄITIEN PILATES
syksy 730211a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 50,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 9.00-9.45
Fysioterapeutti (AMK), pilatesohjaaja 
Tiina Kontio

Lempeä tunti, jolla harjoitamme kes-
kivartalon syviä lihaksia ja lantionpoh-
janlihaksia sekä huolehdimme kehon 
liikkuvuudesta tukien synnytyksestä 
palautumista. Voit osallistua kurssille 
vaikka synnytyksestä olisi jo aikaa. 
Mukaan voi ottaa vauvan (2–9 kk). 
Oma alusta mukaan. Taso: aloittelijat ja 
aiemmin harrastaneet.

`` KUNTOA JA TERVEYTTÄ 
 NAISILLE A
syksy 730215a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730215b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 10.00-10.45
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Lihaskuntojumppa, joka sisältää 
alkuverryttelyn, lihaskuntoharjoitukset 
omaa kehonpainoa ja välineitä käyt-
täen, sykkeen kohotuksen, venyttelyt 
ja hauskaa yhdessäoloa. Oma alusta 
mukaan.

`` UUSI! TUOLIJUMPPA (OS)
syksy 730240a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 € 
kevät 730240b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 12.00-12.45
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala

Iloista ja reipasta tuolijumppaa mie-
hille ja naisille. 45 minuuttia kestävä 
jumppa sisältää lihaskunto-, tasapai-
no- ja venytysharjoituksia istuen ja 
seisten.

`` PILATESHEALTH
syksy 730248a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 50,00 €
kevät 730248b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 46,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 14.15-15.00
PilatesHealth-ohjaaja, 
kh Mervi Suninen

Pilates-harjoittelua, jossa yhdistetään 
kehonhallintamenetelmä terveys-
liikunnan nykytietämykseen sekä 
uusimpaan tutkimustietoon tuki- ja 
liikuntaelinharjoittelusta. Tunnin 
tavoitteena on edistää kehonhallinnan 
kautta hyvinvointia. Perusperiaatteet: 
keskittyminen, kehon keskustan käyt-
tö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus 
ja hallittu hengittäminen. Tunnit kehit-
tävät voimaa ja liikkuvuutta. Manuaa-
linen ohjaus. Aloittelijat ja aiemmin 
harrastaneet. Oma täyspitkä pehmeä 
alusta mukaan.

`` SELKÄ-VATSA-HARTIA- 
 JUMPPA
syksy 730216a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730216b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 15.15-16.00
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730205a. 

`` BODYJUMPPA
syksy 730217a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730217b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 16.15-17.00
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

Lihaskestävyystunti keskittyen 
reisi-vatsa-pakara -alueelle. Toi-
minnalliset harjoitteet parantavat 
lihasten toimivuutta ja aineenvaih-
duntaa, kehonhallintaa, kiinteytystä 
ja muokkausta. Lyhyt alkuverryttely ja 
lopussa venyttelyt. Harjoitukset omalla 
kehonpainolla tai välineillä esim. käsi-
painoilla, palloilla, kuminauhoilla tms. 
Haastava, mutta rauhallinen tempo, 
niin pääset varmasti mukaan. Oma 
alusta mukaan.
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`` KUNTONYRKKEILY, ALKEET
syksy 730254a
8.9.–8.12.2020, 17 t / 32,00 €

kevät 730254b
12.1.–6.4.2021, 16 t / 30,00 €
Etelä-Karjalan KamppailuAreena, 
Tukkikatu 2
ti 16.30-17.30
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala

Ks. sisältö kuten kurssissa 730244a.

`` PHYSIOPILATES,  
 ALKEIS- JA KESKITASO
syksy 730227a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 50,00 €
kevät 730227b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 46,00 €
Steinerkoulu, sali, Marssitie 21
ti 17.00-17.45
Fysioterapeutti, PhysioPilates-ohjaaja 
Tuula Penttilä

PhysioPilates-tunnilla opimme ke-
honhallintaa. Tavoitteena on syvien 
lihasten vahvistaminen, oikeaoppinen 
hengitys, liikkeiden tarkka hallinta ja 
harmoninen hyvä olo. Välineinä pallot, 
kuminauhat ja renkaat. Soveltuu aloit-
telijoille ja edistyneille. Oma alusta 
mukaan.

`` LAPSI-VANHEMPI,  
 Lauritsala (OS)
syksy 730222a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730222b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ti 17.00-17.45
Tuntiopettaja Iiris Nissilä

Kurssilla liikumme, leikimme ja lau-
lamme yhdessä vanhemman kanssa. 
Tunneilla harjoittelemme erilaisia 
liikkeitä ja leikkejä. Tunti on tarkoitettu 
2–3-vuotiaille ja heidän vanhem-
milleen. Mukaan mahtuu 17 lapsi + 
vanhempi -paria ja mukaan tarvitsee 
vain oman jumppamaton. Varaa yksi 
kurssipaikka/perhe ja maksa van-
hemman nimellä. 

`` TERVEYSLIIKUNTA,  
 Voisalmi
syksy 730220a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730220b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19
ti 17.15-18.00
Fysioterapeutti (AMK) Minna Tarjavuori

Monipuolista lihaskuntojumppaa tee-
moja vaihdellen. Jumpassa alkuverryt-
tely sykkeenkohotuksineen, lihas-
kuntoharjoitukset omalla kehonpai-
nolla tai välineillä (keppi/käsipainot/
kuminauha), lopuksi venyttely. Sopii 
iäkkäämmille. Oma alusta ja edellä 
olevat välineet mukaan. Aloitus ilman 
välineitä. Taso: kevyt/keskiraskas.

`` HIIT, Lauritsala
syksy 730223a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730223b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ti 17.55-18.40
Tuntiopettaja Iiris Nissilä

Tunnin aluksi verryttelemme ja lo-
puksi jäähdyttelemme. Treeniosiossa 
teemme maksimaalisia työosuuksia 
ja liikkeiden välissä lepäämme lyhyitä 
jaksoja. Liikkeet ovat erilaisia juok-
suja, hyppyjä ja kehonpainoliikkeitä. 
Liikkeet ovat yksinkertaisia, mutta 
tehokkaita. Jos haluat tutkitusti 
tehokasta rasvanpolttoa tai parantaa 
aerobista kuntoasi, ota HIIT mukaan 
treeneihisi! Oma alusta ja sisäliikunta-
kengät mukaan. 

`` KUNTOLIIKUNTA, Pontus
syksy 730226a
8.9.–1.12.2020, 12 t / 24,00 € 
kevät 730226b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
Pontuksen koulu, Muukontie 12
ti 18.00-18.45
Tuntiopettaja Suvi Romppanen

Kuntoliikuntaa vaihtuvilla teemoilla. 
Oma alusta mukaan.

`` KUNTOLIIKUNTA,  
 Voisalmi
syksy 730221a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730221b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19
ti 18.10-18.55
Fysioterapeutti (AMK) Minna Tarjavuori

Sisältö kuten kurssissa 730204a. Oma 
alusta ja välineet (keppi/käsipainot/
kuminauha) mukaan. Aloitus ilman 
välineitä. Taso: raskas (keskiraskas).

`` KEHONPAINO- 
 HARJOITTELU 
syksy 730252a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730252b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
Kesämäen koulu, liikuntasali, 
Lavolankatu 16
ti 18.15-19.00
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala

STREETWORKOUT nimellä maailmal-
la tunnettu harjoittelumuoto, jossa 
haastetaan kehonhallinta, liikkuvuus ja 
lihasvoima. Taso: keskiraskas/raskas.

KESKIVIIKKO

`` KUNTOPIIRI
syksy 730219a
9.9.–9.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730219b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 14.30-15.30
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Kuntopiiri eri muodoissa. Tunnilla 
teemme monipuolisia lihaskunto-
liikkeitä erilaisilla välineillä ja oman 
kehon painolla sekä sykkeenkohotuk-
sia. Tunnin teho on helposti jokaisen 
liikkujan säädeltävissä ja on taatusti 
rankka myös himoliikkujalle.



59LAPPEENRANTAMUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE! 59LAPPEENRANTAMUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!

`` PHYSIOPILATES,  
 JATKOTASO (OS)
syksy 730231a
9.9.–9.12.2020, 17 t / 66,00 €
kevät 730231b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 61,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 16.00-17.00
Fysioterapeutti, PhysioPilates-ohjaaja 
Tuula Penttilä

PhysioPilates jatkotason tunnit ovat 
haasteellisempia ja syvennämme niillä 
aiemmin opittuja liikkeitä. Hengitys, 
manuaalinen ohjaus ja kehonhallinnan 
kokonaisvaltainen oppiminen luovat 
harmonisen hyvän olon. Tunneilla 
monipuolinen Pilates-välineistö. Oma 
alusta mukaan.

`` UUSI! TANSSIKUNTOPIIRI 
syksy 730292a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 17.10-17.55
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Kuntopiirityyppistä liikuntaa musiikin 
mukaan. Treenataan hymy huulilla 
hyvän musiikin tahdittamana. Lopuksi 
kevyt venyttely.

`` SELKÄ-VATSA-HARTIA- 
 JUMPPA, Lönnrotin koulu
syksy 730233a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730233b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lönnrotin koulu, vanha sali, 
Lönnrotinkatu 1
ke 17.10-17.55
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730205a.

`` KAHVAKUULA, Lauritsala
syksy 730277a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730277b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ke 17.30-18.15
Tuntiopettaja Iiris Nissilä

Treeni kehittää lihasvoimaa, kestä-
vyyskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta. 
Liikkeet ovat toiminnallisia ja vaikut-
tavat koko kehoon. Tunti sopii niin 
aloittelijoille kuin kokeneemmille kun-
toilijoille. Mukaan sisäliikuntakengät, 

jumppamatto ja muutama eripainoi-
nen kahvakuula.

`` JUMPPAPUMPPI,  
 Korkea-aho (OS)
syksy 730234a
9.9.–9.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730234b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 30,00 €
Korkea-ahon koulu, liikuntasali, 
Korkea-ahontie 737
ke 18.00-19.00
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730228a. 

`` VENYTTÄEN JA VAHVIS- 
 TAEN, Lönnrotin koulu
syksy 730235a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730235b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lönnrotin koulu, vanha sali, 
Lönnrotinkatu 1
ke 18.00-18.45
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730206a.

`` KEHONHUOLTO,  
 Lauritsala
syksy 730278a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730278b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ke 18.25-19.10
Tuntiopettaja Iiris Nissilä

Rauhallinen ja kevyt tunti kaikille 
hyvinvoinnista ja kehonhuollosta 
kiinnostuneille. Tunnilla rentoutamme 
lihaksia ja avaamme lihaskalvoja fas-
ciapalloa hyödyntäen. Tunti koostuu 
toiminnallisista liikkuvuusharjoitteista, 
lihaskalvojen käsittelystä fasciapallolla, 
syvävenyttelystä ja loppurentou-
tuksesta. Oma alusta ja fasciapallo 
mukaan.

TORSTAI

`` KUNTOA JA TERVEYTTÄ 
 MIEHILLE (OS)
syksy 730236a
10.9.–10.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730236b
14.1.–15.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 9.30-10.15
Liikunnanohjaaja Markku Timonen

Kurssi sisältää lihaskuntoharjoittelua 
kahvakuulalla, käsipainoilla, jumppa-
kepeillä ym. Jokaiseen harjoitukseen 
sisältyy loppuvenyttely. Oma alusta ja 
vesipullo mukaan. Taso: keskiraskas.

`` KUNTOA JA TERVEYTTÄ 
 NAISILLE B (OS)
syksy 730237a
10.9.–10.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730237b
14.1.–15.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 10.30-11.15
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730215a.

`` PILATESHEALTH (OS)
syksy 730218a
10.9.–10.12.2020, 13 t / 50,00 €
kevät 730218b
14.1.–15.4.2021, 12 t / 46,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 13.30-14.15
PilatesHealth-ohjaaja, 
kh Mervi Suninen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730248a.

`` UUSI! TOIMINNALLINEN 
 HARJOITTELU 
syksy 730262a
10.9.–10.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730262b
14.1.–15.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 15.15-16.00
Liikuntaneuvoja, personal trainer 
Ville Viitala

Toiminnallisuuteen ja moninivelliikkei-
siin pohjautuva, tehokas ja haastava 
tunti. Moninivelliikkeissä useampi 
lihasryhmä työskentelee samanaikai-
sesti. Erilaisin välinein ja menetelmin 
haastetaan kehon toiminnallisuus 
kokonaisvaltaisesti toden teolla.
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`` KUNTOLIIKUNTA,  
 Myllymäki
syksy 730243a
10.9.–3.12.2020, 12 t / 24,00 € 
kevät 730243b
14.1.–15.4.2021, 12 t / 24,00 €
Myllymäen koulu, sali, 
Hiessillankatu 10
to 18.00-18.45
Tuntiopettaja Suvi Romppanen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730226a.

`` KORIPALLOA MIEHILLE JA 
 NAISILLE, Voisalmi
syksy 730249a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 50,00 € 
kevät 730249b
14.1.–15.4.2021, 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. Taso: keskiraskas.

`` SÄHLYÄ MIEHILLE JA  
 NAISILLE, Ruoholampi
syksy 730246a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 50,00 €
kevät 730246b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 46,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2
to 19.30-21.00
Liikunnanohjaaja, valmentaja 
Markku Timonen

Sähly on yhteinen kuntoiluharras-
tus eri taitotason miehille ja naisille. 
Sählyssä hiki nousee pintaan ja kunto 
kohoaa. Alkulämmittelyn jälkeen alkaa 
itse pelaaminen, jonka lomassa opim-
me sääntöjä. Mukaan oma sählymaila. 
Taso: keskiraskas.

PERJANTAI

`` FASCIAVENYTTELY, JATKO
syksy 730264a
11.9.–11.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730264b
15.1.–16.4.2021, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 15.15-16.15
Fysioterapeutti (AMK) Minna Tarjavuori

Kokonaisvaltaista kehonhuoltoa 
dynaamisilla liikkuvuus- ja liikehallin-
taharjoittelua nivelten täysiä liikeratoja 
ja lihastoimintaketjuja mukaillen. Sopii 
lihaskireyksistä ja niveljäykkyyksistä 
kärsiville henkilöille. Ei sovi, jos pitkälle 
edennyt nivelrikko. Oma alusta. Taso: 
kevyt. Jatkokurssi edellisen vuoden 
kurssille.

`` LIIKUNTA 3–4-VUOTIAILLE, 
 Ruoholampi
syksy 730213a
11.9.–11.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730213b
15.1.–16.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2
pe 17.00-17.45
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730241a. 
Kurssille ilmoittaudutaan lapsen 
nimellä.

`` UUSI! LIIKUNTA 5–6- 
 VUOTIAILLE, Ruoholampi
syksy 730214a
11.9.–11.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730214b
15.1.–16.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2
pe 17.50-18.35
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730241a. 
Kurssille ilmoittaudutaan lapsen 
nimellä.

`` VATSA-PAKARA,  
 Ruoholampi
syksy 730255a
11.9.–11.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730255b
15.1.–16.4.2021, 12 t / 24,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitunkatu 2
pe 18.40-19.25
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.

LAUANTAI

`` LAPSI-VANHEMPI
syksy 730271a
12.9.–12.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730271b
16.1.–17.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 9.30-10.15
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730247a. 
Varaa yksi kurssipaikka/perhe ja 
maksa vanhemman nimellä. 

`` HIIT/KUNTOPIIRI
syksy 730253a
12.9.–12.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730253b
16.1.–17.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 10.20-11.05
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Lyhyen lämmittelyn jälkeen teemme 
nopeaan tahtiin lihaskuntoliikkeitä 
eri lihasryhmille. 30-60 sekuntia työtä 
ja 20-60 sekuntia lepoa. Sopii kaiken-
kuntoisille, teemme oman kunnon 
mukaan. Oma alusta ja sisäliikuntaken-
gät mukaan.

`` VENYTTELY
syksy 730284a
12.9.–12.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730284b
16.1.–17.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 11.10-11.55
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Ks. sisältökuten kurssissa 730210a. 
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`` UUSI! KÄSILLÄ- 
 SEISONTAKURSSI
syksy 730265a
12.9.–26.9.2020, 6 t / 16,00 €
kevät 730265b
16.1.–30.1.2021, 6 t / 16,00 €
Kesämäen koulu, liikuntasali, 
Lavolankatu 16
la 12.00-13.30
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer 
Ville Viitala

Kurssilla harjoitellaan turvallisesti ylös-
alaisin asentoja, tavoitteena käsillä-
seisonnan hallinta ja kokonaisvaltai-
nen kehonhallinta. Yksilöharjoitteita 
apuvälinein sekä pariharjoitteita. 
Haastava matalatempoinen tunti 
työikäisille.

SUNNUNTAI

`` REISI-VATSA-PAKARA/ 
 RINTA-SELKÄ-KÄDET
syksy 730267a
13.9.–13.12.2020, 9 t / 17,00 €
kevät 730267b
17.1.–28.3.2021, 8 t / 15,00 €
Tirikan päiväkoti, sali, 
Armilankatu 33 A
su 16.45-17.45
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Sisältö kuten kurssissa 730294a. Kurssi 
kokoontuu joka toinen viikko: syksyllä 
13.9., 27.9., 11.10., 1.11., 15.11., 29.11. 
ja 13.12.; keväällä 17.1., 31.1., 14.2., 
28.2., 14.3. ja 28.3.

`` NAISTEN PELIRYHMÄ, 
 KOURULA
syksy 730256a
13.9.–13.12.2020, 26 t / 50,00 €
kevät 730256b
17.1.–18.4.2021, 24 t / 46,00 €
Kourulan liikuntahalli, Katajakatu 12
su 17.30-19.00
Liikunnanohjaaja, valmentaja 
Markku Timonen & tuntiopettaja 
Jouko Kaskinen

Kurssilla pelaamme korista ja sählyä. 
Pelaamme taitotasosta riippumatta 
eikä haittaa, vaikka et olisi aiemmin 
pelannut kumpaakaan. Kurssilla opet-
telemme pelin ohella sääntöjä. Varus-
teena sisäpelivarusteet ja sählymaila. 
Taso: keskiraskas.

`` TANSSI
MAANANTAI

`` ZUMBA GOLD® A (OS)
syksy 730313a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730313b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 10.00-10.45
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Zumba Gold® on zumbaa hieman rau-
hallisempaan tahtiin. Se on suunnattu 
paitsi aktiivisille ikäihmisille, myös 
aloitteleville zumbaajille tai rauhal-
lisempaa tahtia toivoville. Tunnit on 
suunniteltu nivelystävällisiksi, joten 
hypyt ja kierrot on jätetty pois. Zumba 
Gold® -tunnilla liikumme lattarirytmien 
ja maailmanmusiikin tahdissa.

`` SALSA/LATINOMIX/ 
 LATINFEVER (OS) (KEKE)
syksy 730318a
7.9.–7.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730318b
11.1.–12.4.2021, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 17.10-18.10
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Kurssilla tanssimme kuubalaista salsaa 
ja cha-cha-chata. Lisäksi tanssimme 
romanttista bachataa, vauhdikasta 
merengueta ja sambaa sekä argentii-
nalaista tangoa. Opettelemme mm. 
tanssien rytmiikkaa, vartalon käyttöä 
ja erilaisia askelkuvioita musiikin 
tahdissa. Rakennamme askelkuvioista 
koreografian kurssin aikana. Perusteet 
jo hallitseville. Vaihtuva teema.

`` ZUMBA® A
syksy 730319a
7.9.–7.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730319b
11.1.–12.4.2021, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 18.15-19.15
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-LAVATANSSI- 
 JUMPPA® A, JATKO
syksy 730325a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730325b
12.1.–6.4.2021, 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 lavatanssiaske-
leiden ja jumpan välimuotoon. Tunnil-
la tanssimme tuttuja lavatanssilajeja 
kuten humppaa, jenkkaa, rockia/jivea, 
cha-cha-chata ja salsaa. Tunnilla voi 
oppia eri lavatanssiaskeleiden perus-
teita kuntoilun ohella. Paria ei tarvita.

`` LAVIS-LAVATANSSI- 
 JUMPPA® + VENYTTELY A 
 (OS) (KEKE)
syksy 730323a
8.9.–8.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730323b
12.1.–6.4.2021, 16 t / 30,00 €
Fysio-Eskola Oy, Olesali, 
Raatimiehenkatu 18
ti 12.00-13.00
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a. 
Lavis® 45 min + venyttely 15 min.

`` ZUMBA GOLD® B
syksy 730324a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730324b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
Fysio-Eskola Oy, Olesali, 
Raatimiehenkatu 18
ti 13.05-13.50
ZIN Zumba® -ohjaaja 
Anne-Marie Koponen

Ks. sisältökuten kurssissa 730313a.
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`` LAVIS-LAVATANSSI- 
 JUMPPA®, Voisalmi (OS)
syksy 730331a
8.9.–8.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730331b
12.1.–6.4.2021, 12 t / 24,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19
ti 16.15-17.00
Lavis® -ohjaaja Elena Styf

Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

`` ZUMBA® B, Lavolan koulu
syksy 730337a
8.9.–8.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730337b
12.1.–6.4.2021, 16 t / 30,00 €
Lavolan koulu, liikuntasali, 
Lavolantie  16
ti 18.45-19.45
ZIN Zumba® -ohjaaja Katja Leppänen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730319a. 

`` SHOWTANSSI A,  
 Lauritsala (OS)  
 Huom! uusi paikka
syksy 730363a
8.9.–8.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730363b
12.1.–6.4.2021, 16 t / 30,00 €
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ti 18.50-19.50
Tanssiohjaaja Henna Taskinen

Showtanssi yhdistelee jazzia, discoa, 
balettia, hiphopia ja nykytanssia. 
Tunneilla opettelemme showtanssin 
perusteita: liikesarjoja, koreografiaa, 
ilmaisua, akrobatiaa ja muita element-
tejä sekä lihaskunto- ja lihashuolto-
harjoitteita oman kehon painolla. 
Koreografia- ja ilmaisupainotteinen 
tunti. Aiempaa kokemusta ei tarvita.

KESKIVIIKKO

`` ZUMBA GOLD® C
syksy 730328a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730328b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 12.30-13.15
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730313a.

`` LAVIS-LAVATANSSI- 
 JUMPPA® ALKEET (OS)
syksy 730329a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730329b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 13.30-14.15
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssiaske-
leiden ja jumpan välimuotoon. Tunnil-
la tanssimme tuttuja lavatanssilajeja 
kuten humppaa, jenkkaa, rockia/jivea, 
cha-cha-chata ja salsaa. Alkeet-tunnilla 
käymme läpi tanssien perusaskeleet ja 
otamme askelkuviot haltuun. Paria ei 
tarvita.

`` DANCEHALL (KEKE)
syksy 730327a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730327b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23
ke 16.00-16.45
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Dancehall on jamaikalainen tanssityyli, 
joka on samalla rentoa ja voimakkaan 
fyysistä. Dancehall on yksi tämän het-
ken kuumimpia tansseja, josta otetaan 
paljon vaikutteita muihin tanssila-
jeihin. Askelkuvioista rakennetaan 
koreografia kurssin aikana. Aiempaa 
kokemusta ei tarvita.

`` LAVIS-LAVATANSSI- 
 JUMPPA® + VENYTTELY B  
 (OS) (KEKE)
syksy 730356a
9.9.–9.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730356b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 30,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23
ke 16.50-17.50
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730323a.

`` ZUMBA® B
kevät 730342b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 17.10-17.55
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730319a. 

`` ¡BAILA! (KEKE)
syksy 730330a
9.9.–9.12.2020, 17 t / 32,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23
ke 17.55-18.55
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Kurssilla tanssimme Karibian alueen 
tansseista kuubalaistaa salsaa, cha-
cha-chata sekä merengue ja bachataa 
Dominikaanisesta tasavallasta. Tutus-
tumme myös muihin latinotansseihin. 
Opettelemme tanssien rytmiikkaa ja 
helppoja askelsarjoja musiikin tahdis-
sa. Aloittelijoille. 

`` SALSA, JATKO (KEKE)
kevät 730332b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 30,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23
ke 17.55-18.55
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Salsa on eräs latinalaisamerikkalaisen 
tanssin muoto, joka on syntynyt pe-
rinteisistä kuubalaisista rytmeistä. Sen 
ominaispiirteitä ovat erilaiset vartalon 
ja lantion liikkeet sekä kissamainen 
olemus. Kurssilla opetellaan muun 
muassa salsan rytmiikkaa, vartalon 
käyttöä ja erilaisia askelkuvioita mu-
siikin tahdissa. Askelkuvioista raken-
netaan kurssin aikana koreografia. 
Perusteet jo osaaville. 

TORSTAI

`` LAVIS-LAVATANSSI- 
 JUMPPA® B, JATKO
syksy 730334a
10.9.–10.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730334b
14.1.–15.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 11.30-12.15
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.
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`` UUSI! KUNTOTANSSIA 
 ISTUEN (OS)
syksy 730333a
10.9.–10.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730333b
14.1.–15.4.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 12.30-13.15
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Tanssin pyörteisiin pääsee myös 
tuolilla istuen! Tunnilla kohotat kuntoa 
ja pidät hauskaa. Musiikkiin sovitetut 
liikkeet kehittävät liikkuvuutta, koor-
dinaatiokykyä ja lihaskuntoa. Kurssi 
soveltuu ikääntyneille ja henkilöille, 
joiden toimintakyky on madaltunut, 
myös pyörätuolin käyttäjille. Tunti 
toteutetaan pääosin istuen ja/tai tuolia 
apuna käyttäen.

`` ZUMBA® C
syksy 730344a
10.9.–10.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730344b
14.1.–15.4.2021, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 16.15-17.15
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730319a. 

PERJANTAI

`` ¡BAILA! (KEKE)
syksy 730340a
11.9.–11.12.2020, 17 t / 32,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23
pe 15.00-16.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730330a. 

`` ¡BAILA! LYHYTKURSSI 
 (KEKE)
kevät 730345b
15.1.–26.2.2021, 9 t / 20,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali, 
Pohjolankatu 23
pe 15.00-16.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730330a. 

`` REGGAETON (KEKE)
syksy 730335a
11.9.–11.12.2020, 22 t / 42,00 €
kevät 730335b
15.1.–16.4.2021, 20 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 18.10-19.25
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Reggaetonissa käytämme runsaasti 
keskivartaloa sekä teemme erilaisia 
hartioiden ja lantion liikkeitä. Rytmi-
käs reggaetonmusiikki on vallannut 
yökerhojen tanssilattiat niin Latinalai-
sessa Amerikassa kuin Euroopassakin. 
Kurssilla teemme erilaisia askelsarjoja, 
joissa pääpaino on vartalon liikkeissä. 
Rakennamme askelkuvioista kurssin 
aikana koreografian. Aiempaa koke-
musta ei tarvita.

LAUANTAI

`` PARISALSA, ALKEET (KEKE)
syksy 730338a
12.9.–12.12.2020, 14 t / 27,00 € 
kevät 730338b
16.1.–27.3.2021, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 12.30-14.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Kurssilla tutustumme kuubalaisen 
parisalsan perusteisiin opetellen pari-
salsan peruskuvioita, vientitekniikkaa, 
seurantaa ja rytmiikkaa. Ilmoittautu-
minen mieluiten oman parin kanssa. 
Kurssimaksu on henkilökohtainen. 
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko: 
syksyllä 12.9., 26.9., 10.10., 31.10., 
14.11., 28.11. ja 12.12.; keväällä 16.1., 
30.1., 13.2., 27.2., 13.3. ja 27.3.

`` IRISH DANCE/ IRLANTI- 
 LAINEN TANSSI,  
 LYHYTKURSSI (KEKE)
syksy 730346a
12.9.–26.9.2020, 6 t / 16,00 €
kevät 730346b
6.2.–20.2.2021, 6 t / 16,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 14.15-15.45
Tuntiopettaja Nastasia Belaia

Tällä kurssilla käymme läpi irlantilaisen 
tanssin perusteita sekä opettelemme 
perusaskeleita ja perustekniikkaa. 
Tutustumme myös perinteisiin kova-
kenkätansseihin. Et tarvitse erikois-
kenkiä. Sopii aloittelijoille ja kaikille 

irlantilaisista tansseista kiinnostuneille. 
Opetuskieli englanti ja suomi. Kurssi 
kokoontuu syksyllä 12.9., 19.9. ja 26.9. 
ja keväällä 6.2., 13.2. ja 20.2.

`` UUSI! HISTORIALLINEN 
 TANSSI, LYHYTKURSSI 
 (KEKE)
syksy 730347a
12.–26.9.2020, 4 t / 11,00 €
kevät 730347b
6.–20.2.2021, 4 t / 11,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 16.00-17.00
Tuntiopettaja Nastasia Belaia

Opettelemme helppoja historiallisia 
tansseja Euroopan hoveista ja tanssi-
saleista. Tanssit ovat pääosin hovi- ja 
kansantansseja 1400-1700 -luvun 
Englannista, Ranskasta ja Italiasta. Et 
tarvitse erityisiä varusteita, omaa paria 
tai aikaisempaa tanssikokemusta. 
Opetuskieli englanti ja suomi. Kurssi 
kokoontuu syksyllä 12.9., 19.9. ja 26.9. 
ja keväällä 6.2., 13.2. ja 20.2.

SUNNUNTAI

`` SHOWTANSSI B
syksy 730343a
13.9.–13.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730343b
17.1.–18.4.2021, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 13.45-14.45
Tanssiohjaaja Henna Taskinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730363a. Su 
6.12. tunti pidetään syyslomalla 25.10.

`` STREET DANCE (KEKE)
syksy 730383a
13.9.–13.12.2020, 22 t / 42,00 €
kevät 730383b
17.1.–18.4.2021, 20 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 15.00-16.15
Tuntiopettaja 
Chantelle Anttonen a.k.a Blue

Energinen tanssitunti, joka soveltuu 
kaikenikäisille. Tavoitteena on tar-
jota kaikille mahdollisuus perehtyä 
Street-tyyleihin helpolla ja hauskalla 
tavalla. Lämmittely ja lihastreeni. Vesi-
pullo ja sisäkengät mukaan. Aiempaa 
kokemusta ei tarvita. Opetuskieli 
englanti/suomi. Su 6.12. tunti pidetään 
syyslomalla 25.10. 
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`` DANCE JAM
syksy 730381a
13.9.–13.12.2020, 9 t / 17,00 €
kevät 730381b
17.1.–28.3.2021, 8 t / 15,00 €
Tirikan päiväkoti, sali,Armilankatu 33 A
su 15.40-16.40
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Dance Jam on tanssi-iloittelua, jossa 
liikekieltä ei lokeroida yhteen kate-
goriaan. Helpoissa tanssisarjoissa tai 
koreografioissa on vaikutteita useista 
eri tanssityyleistä mm. latin, jazz, afro, 
show. Kurssi kokoontuu joka toinen 
viikko: syksyllä 13.9., 27.9., 11.10., 1.11., 
15.11., 29.11. ja 13.12.; keväällä 17.1., 
31.1., 14.2., 28.2., 14.3. ja 28.3.

`` UUSI! FUSION BELLY  
 DANCE (OS)
syksy 730341a
20.9.–22.11.2020, 8 t / 15,00 €
kevät 730341b
17.1.–11.4.2021, 8 t / 15,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 18.10-19.10
Tuntiopettaja Kristiina Vainikka

Fusion Belly Dance yhdistää rohkeasti 
itämaisen tanssin perustekniikkaa 
nykypäivän suosittuihin tanssilajei-
hin (showtanssi, tankotanssi, twerk). 
Musiikkina yökerhojen kuumimpia 
hittejä. Löydä oma sisäinen tanssi-
lattioiden kuningattaresi! Tunneilla 
harjoittelemme tekniikkaa ja teemme 
helppoja koreografioita. Ota mukaa-
si tanssitossut, polvisuojat ja iloista 
mieltä! Aloittelijoille. Kurssi kokoontuu 
joka toinen viikko: syksyllä 20.9., 4.10., 
18.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.; keväällä 
17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 21.3. ja 11.4.

`` UUSI! LUOVAA TANSSIA 
 ITÄMAISIN MAUSTEIN 
 (KEKE)
syksy 730382a
20.9.–22.11.2020, 6 t / 13,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 19.15-20.00
Tuntiopettaja Kristiina Vainikka

Voimaannuttavaa ja harmonisoivaa 
tanssia omaksi iloksi. Aikaisempaa 
tanssikokemusta ei tarvita. Tun-
neilla tutustumme kehon ja mielen 
yhteyteen erilaisten tanssillisten 
improvisaatioharjoitteiden ja mind-
fulnessin avulla. Tunnilla myös pari- ja 
ryhmäharjoitteita. Itämainen musiikki 
ja ideologia kulkevat harjoituksissa 
mukana. Tunnille mukaan tanssitossut 
ja joustavat vaatteet. Kurssi kokoontuu 
joka toinen viikko: 20.9., 4.10., 18.10., 
25.10., 8.11. ja 22.11.

`` HYVÄ OLO

`` CHI KUNG - KIINALAINEN 
 VOIMISTELU JA ITSEHOITO 
 (OS) (KEKE)
syksy 730401a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 46,00 €
kevät 730401b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 43,00 €
Steinerkoulu, sali, Marssitie 21
ti 18.00-19.30
Chi Kung -ohjaaja Riitta Kokko

Chi Kung (Qigong) on kiinalaiseen 
energialääketieteeseen perustuva 
kehon harjoitusmuoto kokonaishyvin-
vointiin. Kaikenkuntoisille sopivat har-
joitukset sisältävät pehmeitä liikkeitä 
hengitykseen yhdistettynä, niskan ja 
selän hoitoa, akupainelua sekä hiljen-
tymistä. Osa harjoituksista tehdään 
tuolilla istuen. Sopii sekä aloittelijoille 
että aiempaa kokemusta omaaville.

`` MINDFULNESS TUTUSTU- 
 MISVIIKONLOPPU A
syksy 730405a
5.–6.9.2020, 13 t / 33,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la-su 10.00-15.00
Mindfulness-ohjaaja CFM® 
Marjo Niiranen

Viikonloppu soveltuu mindfulnessis-
ta kiinnostuneille, vasta-alkajille, jo 
harjoitteisiin perehtyneille sekä ao. 
kurssin aiemmin käyneille. Mindful-

ness tarkoittaa suomennettuna hyväk-
syvää tietoista läsnäoloa. Kurssi avaa 
mindfulness-harjoitteiden maailmaa 
ja tarjoaa irtioton arjesta. Myös hyvä 
alkustartti myöhemmälle 8-viikon 
mindfulness-kurssille. Alusta ja eväät 
mukaan.

`` MINDFULNESS TUTUSTU- 
 MISVIIKONLOPPU B
kevät 730403b
9.–10.1.2021, 13 t / 33,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la-su 10.00-15.00
Mindfulness-ohjaaja CFM® 
Marjo Niiranen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730405a. 

`` HENGITTÄEN TERVEYTTÄ, 
 ENERGIAA, TIETOISUUTTA
syksy 730406a
24.10.2020, 7 t / 23,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 10.00-16.00
Keho- ja rosenterapeutti Riitta Kokko

Kurssilla opimme ymmärtämään syvän 
ja esteettömän hengityksen tärkeys 
kehon ja mielen hyvinvoinnille sekä 
korkean energiatason ylläpitäjänä. 
Teemme runsaasti hengitysharjoi-
tuksia sekä bioenergetiikkaa kehon 
tunnejännitysten vapauttamiseksi. 
Mukana myös kiinalaisen lääketieteen 
ja korkeamman tietoisuuden näkökul-
ma. Soveltuu myös hengityselinsai-
raille.

`` SALAINEN ZEN-HARJOITUS  
 – SELKÄÄ JA NISKAA  
 HOITAVA LIIKEMEDITAATIO
kevät 730408b
27.2.2021, 7 t / 23,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 14.15-19.30
Chi Kung -ohjaaja Riitta Kokko

Chi Kungin syväharjoituksiin lukeu-
tuvasta liikemeditaatiosta saamme 
tärkeän itsehoito-ohjelman selän ja 
niskan ongelmiin sekä henkisen tilan 
kohottamiseen. Kehoa kuuntelevilla, 
seisten sekä istuen tehtävillä liikkeillä 
hoidetaan selkään ja niskaan kertynei-
tä jännityksiä ja jäykkyyksiä edeten ke-
hon sisimmille tasoille, mistä avautuu 
kehon oma parannusvoima, syvä rau-
ha ja yhteys äärettömään energiaan. 
Sopii kaikenikäisille aikuisille kuntoon 
katsomatta.
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`` 8-VIIKON MINDFULNESS 
 -KURSSI
kevät 730410b
20.3.–29.5.2021, 36 t / 90,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe-la (Ks. päivät ja ajat kuvauksesta)
Mindfulness-ohjaaja CFM® 
Marjo Niiranen

Kurssi (engl. 8-week Mindfulness-Ba-
sed Stress Reduction course) mahdol-
listaa mindfulnessiin perehtymisen 
pidemmällä aikavälillä yhteis- ja 
kotiharjoitteiden muodossa. Mindful-
ness tarkoittaa suomennettuna hy-
väksyvää tietoista läsnäoloa. Voit olla 
vasta-alkaja, mindfulness-harjoitteisiin 
perehtynyt tai ao. kurssin aiemmin 
käynyt. Erillinen materiaalimaksu. 
Oma alusta mukaan. Kokoontumis-
kerrat: la 20.3. klo 14.15-17.15, la 27.3. 
klo 14.15-16.45, la 10.4. ja la 17.4. klo 
12.30-15.00, la 8.5. klo 13.30-16.00, pe 
14.5. klo 18.45-21.00, la 15.5. klo 13.30-
19.30, la 22.5. klo 13.30-16.00 ja la 29.5. 
klo 13.30-16.30.

`` KESÄKURSSIT, 
 26.4.2021 ALKAEN
Kurssit järjestetään opistotalolla, 
Pohjolankatu 27, sali 211.

MAANANTAI 

`` KESÄKURSSI: ZUMBA 
 GOLD® A
kevät 730357b
26.4.–31.5.2021, 8 t / 16,00 €
ma 10.00-11.00
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730313a.

`` KESÄKURSSI: YINJOOGA A
kevät 730160b
26.4.–31.5.2021, 8 t / 19,00 €
ma 11.15-12.15
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730111a. 

`` KESÄKURSSI: ZUMBA® 
kevät 730352b
26.4.–31.5.2021, 8 t / 16,00 €
ma 17.00-18.00
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730319a. 

`` KESÄKURSSI: YINJOOGA B
kevät 730168b
26.4.–31.5.2021, 8 t / 19,00 €
ma 18.15-19.15
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730111a. 

`` KESÄKURSSI: YOGA FLOW®
kevät 730161b
26.4.–31.5.2021, 10 t / 24,00 €
ma 19.30-20.45
Yoga Flow® -ohjaaja 
Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730135a. 

TIISTAI

`` KESÄKURSSI: KUNTOA JA 
 TERVEYTTÄ NAISILLE
kevät 730290b
27.4.–1.6.2021, 6 t / 12,00 €
ti 10.30-11.15
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730215a. 

`` KESÄKURSSI: LAVIS- 
 LAVATANSSIJUMPPA® A, 
 JATKO (KEKE) 
kevät 730384b
27.4.–1.6.2021, 6 t / 12,00 €
ti 11.30-12.15
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

`` KESÄKURSSI: ZUMBA 
 GOLD® B
kevät 730353b
27.4.–1.6.2021, 6 t / 12,00 €
ti 12.50-13.35
ZIN Zumba® -ohjaaja 
Anne-Marie Koponen

Ks. sisältökuten kurssissa 730313a.

`` KESÄKURSSI: LAVIS- 
 LAVATANSSIJUMPPA® B 
 (KEKE)
kevät 730336b
27.4.–1.6.2021, 6 t / 12,00 €
ti 13.45-14.30
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

`` KESÄKURSSI:  
 PILATESHEALTH
kevät 730251b
27.4.–1.6.2021, 6 t / 23,00 €
ti 15.00-15.45
PilatesHealth-ohjaaja, 
kh Mervi Suninen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730248a.

`` KESÄKURSSI: MUOKKAUS- 
 JA KIINTEYTYSJUMPPA
kevät 730268b
27.4.–1.6.2021, 6 t / 12,00 €
ti 15.55-16.40
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

Lihaskestävyystunti, jossa treenaam-
me kehon päälihasryhmät. Toiminnal-
liset harjoitteet parantavat lihasten 
toimivuutta ja aineenvaihduntaa, 
kehonhallintaa, kiinteytystä ja muok-
kausta. Lyhyt alkuverryttely ja lopussa 
venyttelyt. Harjoitukset omalla kehon-
painolla tai välineillä. Taso: haastava, 
mutta rauhallinen tempo. Oma alusta.

`` KESÄKURSSI: ¡BAILA! 
 (KEKE)
kevät 730358b 
27.4.–1.6.2021, 8 t / 16,00 €
ti 16.50-17.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730330a.

`` KESÄKURSSI:  
 REISI-VATSA-PAKARA A
kevät 730274b
27.4.–1.6.2021, 8 t / 16,00 €
ti 18.00-19.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Lihaskuntopainotteinen täsmätunti, 
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirrym-
me lihaskunto-osuuteen keskittyen 
reisi-, vatsa- ja pakaralihasten vahvista-
miseen. Tunnin päätteeksi venyttelyt. 
Oma alusta mukaan. Taso: keskiraskas.
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`` UUSI! KESÄKURSSI:  
 JOOGA JA ÄÄNI
kevät 730164b
27.4.–1.6.2021, 8 t / 19,00 €
ti 19.10-20.10
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo

Yhdistämme rauhallisesti etenevään 
hathajoogaharjoitukseen erilaisia ää-
niä. Aistiharjoitusten avulla lisäämme 
kehotietoisuutta sekä hellimme mieltä 
ja kehoa. Oma alusta. Taso: kevyt/kes-
kiraskas.

KESKIVIIKKO

`` KESÄKURSSI: KUNTOPIIRI
kevät 730291b
28.4.–2.6.2021, 8 t / 16,00 €
ke 15.00-16.00
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730219a.

`` KESÄKURSSI: LAVIS- 
 LAVATANSSIJUMPPA® C, 
 JATKO
kevät 730359b
28.4.–2.6.2021, 6 t / 12,00 €
ke 16.15-17.00
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

`` UUSI! KESÄKURSSI:  
 LEMPEÄ FLOW
kevät 730158b
28.4.–2.6.2021, 8 t / 19,00 €
ke 17.15-18.15
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen

Tunti sisältää niin lempeyttä, liikku-
vuutta kuin voimaakin, kuitenkin 
kehoa kuunnellen. Oma joogamatto 
mukaan. Taso: kevyt/keskiraskas.

`` KESÄKURSSI: REGGAETON/ 
 DANCEHALL (KEKE)
kevät 730360b
28.4.–2.6.2021, 8 t / 16,00 €
ke 18.25-19.25
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Reggaetonissa käytetään runsaasti 
keskivartaloa sekä tehdään erilaisia 
hartioiden ja lantion liikkeitä. Dance-
hall on jamaikalainen tanssityyli, joka 
on voimakkaan fyysinen, mutta samal-
la karibialaisen rento. Kurssilla teemme 
erilaisia askelsarjoja, joissa pääpaino 
on vartalon liikkeissä. Askelkuvioista 
rakennamme kurssin aikana koreogra-
fian. Aloittelijat.

`` KESÄKURSSI: CHI KUNG - 
 KIINALAINEN VOIMISTELU 
 JA ITSEHOITO (KEKE)
kevät 730415b
28.4.–2.6.2021, 12 t / 29,00 €
ke 19.30-21.00
Chi Kung -ohjaaja Riitta Kokko

Ks. sisältö kuten kurssissa 730401a.

TORSTAI

Ei tunteja helatorstaina 13.5.

`` KESÄKURSSI:  
 KUNTOTANSSIA ISTUEN
kevät 730351b
29.4.–3.6.2021, 5 t / 10,00 €
to 10.30-11.15
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730333a.

`` KESÄKURSSI:  
 TANSSIKUNTOPIIRI
kevät 730293b
29.4.–3.6.2021, 5 t / 10,00 €
to 11.45-12.30
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730292a.

`` KESÄKURSSI: LAVIS-LAVA- 
 TANSSIJUMPPA® D (KEKE)
kevät 730354b
29.4.–3.6.2021, 7 t / 14,00 €
to 16.45-17.45
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

`` KESÄKURSSI: SALSA (KEKE)
kevät 730362b
29.4.–3.6.2021, 7 t / 14,00 €
to 17.50-18.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Salsa on eräs latinalaisamerikkalaisen 
tanssin muoto, joka on syntynyt pe-
rinteisistä kuubalaisista rytmeistä. Sen 
ominaispiirteitä ovat erilaiset vartalon 
ja lantion liikkeet sekä kissamainen 
olemus. Kurssilla opetellaan muun 
muassa salsan rytmiikkaa, vartalon 
käyttöä ja erilaisia askelkuvioita musii-
kin tahdissa. Askelkuvioista rakenne-
taan kurssin aikana koreografia. Kaikki 
tasot.

`` KESÄKURSSI:  
 BODYJUMPPA
kevät 730270b
29.4.–3.6.2021, 7 t / 14,00 €
to 19.00-20.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Tehokkaassa perusjumpassa harjoi-
tamme alkulämmittelyn jälkeen lihak-
sia kehon omaa painoa sekä välineitä 
hyödyntäen. Lopuksi venyttelyt. Oma 
alusta mukaan. Taso: keskiraskas.

PERJANTAI

`` KESÄKURSSI:  
 REISI-VATSA-PAKARA B
kevät 730276b
7.5.–4.6.2021, 8 t / 16,00 €
pe 16.30-17.45
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730274b. 

`` KESÄKURSSI:  
 RINTA-SELKÄ-KÄDET
kevät 730263b
7.5.–4.6.2021, 5 t / 10,00 €
pe 17.50-18.35
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Lihaskuntopainotteinen täsmätunti, 
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirrym-
me lihaskunto-osuuteen keskittyen 
rinta-, selkä-, hauis- sekä ojentajalihas-
ten vahvistamiseen. Tunnin päätteeksi 
venyttelyt. Oma alusta. Taso: keskiras-
kas.
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LAUANTAI

`` KESÄKURSSI:  
 LAPSI-VANHEMPI
kevät 730257b
8.5.–5.6.2021, 5 t / 10,00 €
la 9.30-10.15
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730247a. 
Varaa yksi kurssipaikka/perhe ja 
maksa vanhemman nimellä.

`` KESÄKURSSI: HIIT
kevät 730260b
8.5.–5.6.2021, 5 t / 10,00 €
la 10.20-11.05
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730253a.

`` KESÄKURSSI: VENYTTELY
kevät 730261b
8.5.–5.6.2021, 5 t / 10,00 €
la 11.10-11.55
Liikunnanohjaaja (AMK) 
Jonna Haapiainen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730210a. 

`` UUSI! KESÄKURSSI:  
 VINYASA FLOW
kevät 730169b
8.5.–5.6.2021, 7 t / 17,00 €
la 12.15-13.15
Joogaopettaja Mari Eronen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730149a.

SUNNUNTAI

`` KESÄKURSSI:  
 LASTEN JOOGA
kevät 730162b
2.5.–6.6.2021, 6 t / 14,00 €
su 10.00-10.45
Lastenjooganopettaja Marjo Niiranen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730128a. 

`` KESÄKURSSI:  
 HATHAJOOGA
kevät 730144b
2.5.–6.6.2021, 12 t / 29,00 €
su 11.00-12.30
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Tervetuloa huoltamaan kehoa ja 
mieltä hathajoogatunneille, jotka 
sisältävät sekä miehille että naisille 
soveltuvia asentoja ja liikesarjoja. Voit 
tulla mukaan jo aiemmin harjoittanee-
na tai ilman aiempaa harjoittamista. 
Harjoitus tapahtuu jokaisen oman 
kehon ehdoilla. Mukaan oma alusta, 
vesipullo ja viltti.

`` KESÄKURSSI: ÄITIYSJOOGA
kevät 730166b
2.5.–6.6.2021, 12 t / 29,00 €
su 12.45-14.15
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Äitiysjoogan harjoituksissa korostuu 
lempeys, oman kehon kuuntelu tietoi-
sesti, ilman vertailua ja väkinäisyyttä 
soveltuen näin koko raskausajalle pe-
rusterveydentilasi puitteissa. Lempeät 
harjoitteet vaikuttavat mm. fyysiseen 
ja henkiseen hyvinvointiin. Tunti sovel-
tuu myös raskautta suunnitteleville ja 
tuleville isille. Mukaan alusta, vesipullo 
ja viltti.

`` KESÄKURSSI: PARISALSA, 
 ALKEET (KEKE)
kevät 730364b
2.5.–6.6.2021, 8 t / 16,00 €
su 14.25-15.25
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730338a.

`` KESÄKURSSI: DANCE JAM 
kevät 730361b
2.5.–6.6.2021, 10 t / 20,00 €
su 15.35-16.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730381a.

`` KESÄKURSSI: JOOGA & 
  MINDFULNESS
kevät 730153b
2.5.–6.6.2021, 12 t / 29,00 €
su 17.00-18.30
Joogaopettaja, mindfulness-ohjaaja 
CFM® Marjo Niiranen

Tunnilla teemme yksinkertaisia kehoa 
ja mieltä huoltavia joogaliikkeitä ja 
-sarjoja, joiden lisäksi tutustumme 
mindfulness-harjoitteisiin. Päätämme 
tunnin rentoutusosioon. Mindfulness 
tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnä-
oloa. Ei edellytä aiempaa kokemusta, 
harjoitus tapahtuu oman kehon 
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. 
Mukaan alusta, vesipullo ja viltti.

`` KESÄKURSSI:  
 KUNDALIINIJOOGA
kevät 730163b
2.5.–6.6.2021, 12 t / 29,00 €
su 18.40-20.10
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Tunnilla vahvistetaan kehoa ja 
henkistä hyvinvointia hyödyntäen 
fyysisiä liikesarjoja, kaunista musiikkia, 
meditaatioita sekä syvärentoutumis-
ta. Jokaisella tunnilla eri teema. Ei 
edellytä aiempaa kokemusta. Harjoi-
tus tapahtuu oman kehon ehdoilla 
soveltuen miehille ja naisille. Mukaan 
alusta, vesipullo ja viltti.
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`` KOTI JA KEITTIÖ

`` UUSI! KAAOS KURIIN: 
 TAVARAT, PAPERIT JA  
 AIKA HALLINTAAN (OS)
syksy 940208a 
15.9.–27.10.2020, 12 t / 25,00 €
kevät 940208b
12.1.–23.2.2021, 12 t / 25,00 €
Kimpisen lukio, luokka 21, 
Pohjolankatu 2
ti 17.00-19.15
Koulutettu ammattijärjestäjä 
Anne Alatalo

Onko kotisi ja kalenterisi vallannut 
kaaos? Palvelevatko tavarat, paperit 
ja aika sinua vai päinvastoin? Kurssilla 
saat konkreettisia neuvoja kaaoksen 
kesyttämiseen, tavaroiden vähentä-
miseen, luopumisen vaikeuteen sekä 
järjestyksenpitoon. Opit ymmärtä-
mään omat ajatusmallisi ja löydät 
voimavaroja sekä keinoja arjen parem-
paan hallintaan. Kurssi kokoontuu joka 
toinen viikko.

`` VEHNÄLEIPÄÄ  
 HAPANJUURELLA,  
 PERUSKURSSI (KEKE)
syksy 940100a
12.9.2020, 7 t / 26,00 €
Lounasravintola Wanha Patruuna, 
Snellmaninkatu 25
la 11.00-16.00
Tuntiopettaja Susanna Laine

Leivomme maukkaan ja terveellisen 
vehnäleivän hapanjuurella ja opiske-
lemme hapanjuurileivonnan teoriaa. 
Paistamme leivän ja maistelemme 
erilaisia hapanjuurella leivottuja leipiä. 
Tarvikekulut (25 €) eivät sisälly hintaan.

`` MONIPUOLINEN  
 VEHNÄJUURI,  
 JATKOKURSSI (OS) (KEKE)
kevät 940101b
27.–28.2.2021, 13 t / 48,00 €
Lounasravintola Wanha Patruuna, 
Snellmaninkatu 25
la-su 11.00-16.00
Tuntiopettaja Susanna Laine

Täydennä osaamistasi ja opi uutta veh-
nähapanjuurella leipomisesta. Kurssilla 
leivomme erilaisia makeita ja suolaisia 
leivonnaisia vehnäjuurilla. Tarvitset 
perustiedot vehnäjuurileivonnasta en-
nen kurssille tuloa. Ota mukaan omia 
leivontavälineitä (raappa, viiltoterä, ko-
hotuskori jne.). Materiaalikulut (10 €)  
eivät sisälly hintaan.

`` UUSI! SISUSTA KOTISI 
 FENG SHUIN OPEIN,  
 LYHYTKURSSI
kevät 940104b 
13.1.–10.2.2021, 10 t / 21,00 €
Kimpisen lukio, luokka 21,
Pohjolankatu 2
ke 17.15-18.45
DI Katarina Kälviäinen

Tällä kurssilla opit feng shuin perus-
teet. Feng shui on muinainen kiinalai-
nen tapa järjestellä elinympäristömme 
parempaa elämää varten. Suunnitte-
lemme ja parannamme ympäristöäsi 
esimerkiksi sijoittamalla huonekalut 
ja esineet uudelleen sekä pohtimalla 
värien, muotojen ja symbolien käyttöä 
kotona. Tarvitset kurssille elinympä-
ristösi pohjapiirroksen tai valokuvia 
elintilastasi (koti/työpaikka). Kurssi 
pidetään suomeksi ja helpolla englan-
nilla. 

Kuvat: Sanna Laukkarinen

`` MUU KOULUTUS
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`` LUONTO JA  
 VENEILY 

`` SAARISTOLAIVURIKURSSI
syksy 940200a
24.9.–18.12.2020, 48 t / 146,00 €
Monitoimitalo, monitoimisali II, 
Anni Swanin katu 7 B
to 17.30-20.45
Merikapteeni (AMK) Petri Luotio

Opimme liikkumaan saaristossa ja 
rannikon läheisyydessä. Navigoinnin 
peruskäsitteet, merikartan käyttö, 
merenkulun turvalaitteet ja kompassi- 
ja magneettioppi. Matkan, nopeuden 
ja ajan mittaaminen. Paikanmääritys 
maastoa apuna käyttäen. Merenkulun 
lainsäädäntöä, kuten meriteiden ja 
sisävesisääntöjä. Kurssimateriaali (kirja, 
harjoitusmerikartta, loistoluettelo, 
astekolmio, harppi ja viivain) ja tent-
timaksu eivät sisälly kurssimaksuun. 
Kurssi valmistaa suorittamaan Suomen 
Navigaatioliiton valtakunnallisen 
saaristolaivuritentin. Huom! Tentti pe 
11.12. ja tentin palautus pe 18.12. klo 
18.00 (Pohjolankatu 27, luokka 203 ja 
204). Ei tuntia 3.12.

`` RANNIKKOLAIVURIKURSSI
kevät 940201b
28.1.–23.4.2021, 48 t / 146,00 €
Monitoimitalo, monitoimisali II, 
Anni Swanin katu 7 B
to 17.30-20.45
Merikapteeni (AMK) Petri Luotio

Rannikkolaivurikurssilla opiskelemme 
lisää suuntima- ja paikanmääritysta-
poja. Perehdymme sorron ja virran 
vaikutukseen aluksen kulkusuuntaa 
määriteltäessä. Opiskelemme meren-
kulun elektronisia apuvälineitä, sää-
oppia, vuorovesi-ilmiötä ja käymme 
läpi ulkomaan veneilyn lainsäädäntöä. 
Kurssimateriaali (kirja ja harjoitusme-
rikartta) ja tenttimaksu eivät sisälly 
kurssimaksuun. Kurssi valmistaa 
suorittamaan Suomen Navigaatioliiton 
valtakunnallisen rannikkolaivuritentin. 
Kurssille osallistumisen vaatimuksena 
on saaristolaivuritutkinnon suoritta-
minen hyväksytysti. Huom! Tentti pe 
16.4. ja tentin palautus pe 23.4. 
Kauppakatu 41, 3. krs klo 18.00.

`` UUSI! LUONNON SIELUN 
KOHTAAMINEN (KEKE)
syksy 940207a
19.9.2020, 4 t / 13,00 €
204 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 12.00-15.00
Tuntiopettaja, KTM, Outi Pollock

Kaikella luonnossa on sielu - puil-
la, kivillä, kukilla - ja viisautta, jota 
voimme oppia. Luonto opettaa meitä, 
kun pysähdymme sitä kuuntelemaan. 
Kurssilla opettelemme ymmärtämään 
luonnon kieltä ja keskustelemaan 
luonnon kanssa. Ota mukaan sään-
mukaiset varusteet, sillä olemme osan 
ajasta ulkona.

`` UUSI! ELINVOIMAA  
 PUISTA (KEKE)
syksy 940203a
27.10.–24.11.2020, 10 t / 21,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ti 18.00-19.30
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo

Kurssilla perehdymme puiden moni-
puoliseen maailmaan. Tutustumme 
niiden käyttöön ruokana, juomana, 
rohtoina sekä kosmetiikassa. Tunneille 
tarvitset mukaasi muistiinpanoväli-
neet.

`` VILLIYRTTIKURSSI:  
 HURAHDA HORTOILUUN 
 (KEKE)
kevät 940203b
11.1.–24.5.2021, 26 t / 52,00 €
Kimpisen lukio, luokka 21, 
Pohjolankatu 2
ma 18.00-19.30
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo

Kurssilla perehdymme villiyrttien ja -vi-
hannesten monipuoliseen maailmaan. 
Tutustumme niiden käyttöön ruoan-
laitossa, rohtoina sekä kosmetiikassa. 
Teemme tunnistusretken opiston lähi-
luontoon kurssin päätteeksi 24.5.2021 
klo 18.00-19.30. Tunneille tarvitset mu-
kaasi muistiinpanovälineet ja retkelle 
säänmukaisen vaatetuksen.

`` VILLIYRTTILUENTO JA 
 TUNNISTUSRETKI  
 LÄHILUONTOON (KEKE)
kevät 940204b
22.5.2021, 4 t / 13,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 12.00-15.00
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo

Hortoilun alkeet: tunnistus, keruu ja 
säilöntä. Tutustumme muutamaan 
yleisimpään ja monipuolisimpaan 
villiyrttiin ja -vihannekseen. Luennon 
päätteeksi teemme tunnistusretken 
opiston lähiluontoon. Ota mukaasi 
muistiinpanovälineet ja säänmukaiset 
vaatteet!

`` MUUT 

`` UUSI! LUONNOLLISTA  
 KOSMETIIKKAA (KEKE)
syksy 940206a
8.9.–13.10.2020, 16 t / 33,00 €
kevät 940206b
12.1.–16.2.2021, 16 t / 33,00 € 
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ti 18.00-20.00
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo

Tutustumme villiyrttien käyttöön kos-
metiikassa ja valmistamme luonnollis-
ta kosmetiikkaa laadukkaista raaka-ai-
neista ja villiyrteistä. Materiaalimaksu 
25 € / kausi maksetaan opettajalle.
 

`` UUSI! ARKIMEIKKAUS
syksy 940104a
25.9.–16.10.2020, 8 t / 23,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
pe 15.30-17.00
SKY-kosmetologi Irina Moilanen

Kurssilla opastamme opiskelijaa 
toteuttamaan yksilöllisen arkimeikin. 
Käymme läpi ihon oikeaoppisen poh-
justamisen ja oikeanlaisen meikkivoi-
teen valinnan ja käytön, kulmakarvo-
jen muotoilun ja meikkauksen sekä 
silmien rajauksen, luomivärin käytön 
ja huulimeikin teon. Mukaan tarvitset 
perussiveltimet ja omat meikkituot-
teet sekä pinsetit. Ilmoittautuminen 
11.9. mennessä.



7070 JOUTSENON ALUE

`` KIELET
`` DESTINATIONS,  

 Joutseno (OS) (KEKE)
syksy 120460a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120460b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Joutsenon seurakuntakeskus, 
luentosali, Penttiläntie 5
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 Destinations 3 
(Otava), kpl:sta 3 lähtien; keväällä kirja 
jatkuu. (Taitotaso A2).

`` STEPPING STONES,  
 Joutseno (OS) (KEKE)
syksy 120462a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120462b
12.1.–6.4.2021, 24 t / 39,00 €
Joutsenon seurakuntakeskus, 
luentosali, Penttiläntie 5
ti 18.30-20.00
FM Adrien Krommer

Kurssi kaikille niille, jotka haluavat 
virkistää englannin kielen taitoaan. 

Kieliopin perusasioiden sekä perussa-
naston kertausta ja laajentamista sekä 
small talk -tilanteiden harjoittelua. 
Kurssi sopii ruostuneiden tietojen 
paikkaajillekin. Oppikirjana syksyllä 
Stepping Stones 1 (Finn Lectura), 
kpl:sta 5 lähtien; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso B1).

`` UUSI! VENÄJÄ 1,  
 Joutseno (OS) (KEKE)
syksy 120760a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120760b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 39,00 €
Joutsenon koulu, moduuli, 
Penttiläntie 4
ma 19.00-20.30
Dos. Svetlana Nikulina

Kurssilla tutustumme kyrillisiin kirjai-
miin ja ääntämiseen. Harjoittelemme 
yksinkertaisia arkielämän puhetilantei-
ta sekä opimme kulttuurintuntemusta. 
Oppikirjana syksyllä Pora! 1 (Finn 
Lectura), alusta; keväällä kirja jatkuu. 
(Taitotaso A1).

`` VENÄJÄ 2,  
 Joutseno (OS) (KEKE) 
syksy 120762a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120762b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 39,00 €
Joutsenon koulu, moduuli, 
Penttiläntie 4
ma 17.15-18.45
Dos. Svetlana Nikulina
Venäjän alkeiden toinen vuosi. Jat-

kamme perusrakenteiden ja -sanaston 
opiskelua. Harjoittelemme kommuni-
kointia erilaisissa viestintätilanteissa. 
Oppikirjana syksyllä Pora! 1 (Finn 
Lectura), kpl:sta 5 lähtien; keväällä kirja 
jatkuu. (Taitotaso A1).

`` ESPANJAA  
 MATKAILIJOILLE 2,  
 Joutseno (OS) (KEKE)
syksy 120860a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120860b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 39,00 €
Joutsenon koulu, moduuli, 
Penttiläntie 4
to 17.00-18.30
Tuntiopettaja Jacqueline Reynolds

Jatkamme espanjan alkeiden opis-
kelua käytännön matkailutilanteissa 
ja tutustumme espanjankieliseen 
arkeen ja kulttuuriin. Syksyllä aiheina 
mm. ravintolassa asioiminen, ruoasta 
puhuminen, tien neuvominen, pääsyli-
pun ostaminen; keväällä päivämäärän 
ilmaiseminen, varausten tekeminen, 
mieltymyksistä kertominen ja henki-
lön kuvaileminen. Oppikirjana syksyllä 
Ventana 1 (SanomaPro), kpl:sta 4 läh-
tien; keväällä kpl:t 7-8. (Taitotaso A1).  

Kuvat: Leena Sinkko/Kaisa Pesonen/Pekka Parkkonen

`` JOUTSENON ALUE 

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 12.
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`` MUSIIKKI  

`` SOITTO, YKSILÖOPETUS

Yksilöopetuksen hinnat: 

Opetusker- Syksy Kevät
ran kesto 13 vkoa 12 vkoa

15 min 74 € 69 €
30 min 148 € 137 €
45 min 222 € 205 €

Kurssimaksu suoritettava ennen 
ensimmäistä opetuskertaa opiston 
toimistoon. Oppitunteja ei korvata 
opiskelijan poissaolojen takia. Mikäli 
oppitunti peruuntuu opettajan sairau-
den vuoksi, tunnit korvataan lukukau-
den ulkopuolella. 

`` PIANONSOITTO,  
 Joutseno
syksy 250410a
7.9.–7.12.2020
kevät 250410b
11.1.–12.4.2021
Joutsenon koulu, moduuli, 
Penttiläntie 4
ma 14.00-21.00
Pianonsoiton opettaja 
Erna Loréch-Reponen

Pianonsoiton opetuksessa pyrimme 
kehittämään luovuutta ja henkilökoh-
taisia voimavaroja. Positiivinen asenne 
ja avoin mieli auttavat säilyttämään 
ilon ja rentouden pianonsoiton löy-
töretkellä. Kurssille voivat osallistua 
kaikenikäiset. Ilmoittautuminen opet-
tajalle 24.8. alkaen p. 040 751 3623.

`` HARMONIKANSOITTO, 
 Joutseno
syksy 250411a
8.9.–13.12.2020
kevät 250411b
12.1.–9.4.2021
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. 
Ilmoittautuminen opettajalle 17.8. 
alkaen p. 040 521 8971.

`` JOUTSENON  
 NAISLAULAJAT (OS)
syksy 250110a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 62,00 €
kevät 250110b
11.1.–12.4.2021, 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 mo-
nentyylisiä kuoroteoksia nykyaikaiselle 
naiskuorolle sovitettuna. Kuoroon 
pääsemiseksi edellytetään hyväksyttyä 
laulunäytettä, mutta nuotinlukutaito ei 
ole välttämätön. Kuoro ottaa mukaan 
laulajia kaikkiin äänialoihin.

`` KÄDENTAIDOT 

`` JOUTSENON SUVANNON 
 TAIDETYÖSKENTELY
kevät 210107b
11.1.–22.3.2021, 12 t / 11,00 €
Joutsenon Suvanto, Pytinkitie 59
ma 14.30-16.00
Artesaani, taideterapeutti 
Anni Pellikka

Taidetyöskentely- ja kädentaitoryhmä 
Joutsenon Suvannon asukkaille. Työs-
kentely ei vaadi ennakko-osaamista. 
Tarvikemaksu kerätään ensimmäisellä 
kerralla 10 €/opiskelija. Kurssi kokoon-
tuu keväällä 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3. 
ja 22.3. Kurssin hinnassa on huomioitu 
OS-alennus.

`` UUSI! LASI, MOSAIIKKI JA 
 BETONI, JOUTSENO
syksy 211302a
18.9.–28.11.2020, 38 t / 53,00 €
Joutsenon työväentalo, Huvitie 7
pe 16.30-19.30, la 10.00-15.30
Artenomi Anna-Maija Jokinen

Teemme töitä erilaisilla työmenetel-
millä kotiin ja puutarhaan, käyttöön 
ja koristeeksi mm. betonista valaen, 
mosaiikeilla päällystäen ja lasimateri-
aaleista tiffanytekniikkaa käyttäen tai 
näitä tekniikoita yhdistellen. Hyödyn-
nämme myös kierrätysmateriaaleja. 
Materiaalit eivät kuulu kurssin hintaan. 
Oma lasiveitsi mukaan. Kurssi ko-
koontuu perjantaina 18.9., 2.10., 9.10., 
30.10., 6.11. ja 27.11. sekä lauantaina 
7.11. ja 28.11.

`` UUSI! LASI, MOSAIIKKI JA 
 BETONI, Joutseno 
kevät 211302b
11.1.–22.3.2021, 31 t / 43,00 €
Joutsenon työväentalo, Huvitie 7
ma 10.00-13.00
Artenomi Anna-Maija Jokinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 211302a. 
Kurssi kokoontuu joka toinen viikko 
maanantaisin 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 
8.3. ja 22.3. klo 10.00-13.00 sekä lauan-
taina 6.2. klo 10.00-15.30.

JOUTSENON ALUE
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`` PUUTYÖT JA KORISTEVEIS- 
 TO, Joutseno, (OS)  
 HUOM! Kurssipaikka
syksy 210507a
10.9.–10.12.2020, 39 t / 55,00 €
kevät 210507b
14.1.–15.4.2021, 36 t / 51,00 €
Kesämäen koulu, teknisen työn 
luokka, Lavolankatu 16
to 16.30-18.45
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen

Kurssilla teemme puutöitä sekä 
koristeveistoa omien mieltymysten ja 
tarpeiden mukaan. Opettelemme työ-
kalujen ja puuntyöstökoneiden käyt-
töä töitä tehdessä. Kurssilainen hankkii 
omat tarvikkeet ja materiaalit; työkalut 
ja laitteet ovat koululla. Koululla ei ole 
keskeneräisten töiden säilytysmahdol-
lisuutta. Kurssin alaikäraja 16 vuotta.

`` NAISTEN PUUTYÖKURSSI, 
 Pulp (OS)
syksy 210810a
9.9.–9.12.2020, 68 t / 94,00 € 
kevät 210810b
13.1.–7.4.2021, 56 t / 77,00 €
Pulpin koulun, teknisen työn luokka, 
Ahvenlammentie 3
ke 17.30-20.30
Artesaani Niina Rouvinen

Teemme pienpuutöitä, huonekalujen 
entisöintiä ja verhoilua omin tarvik-
kein. Kurssi kokoontuu syksyllä myös 
la-su 14.–15.11. klo 9.00-15.00 ja 
keväällä la 13.2. klo 9.00-15.00. 

`` KÄSITYÖPAJA, Joutseno 
 (KEKE)
syksy 210750a
9.10.–11.12.2020, 28 t / 39,00 € 
kevät 210750b
15.1.–9.4.2021, 28 t / 39,00 €
Joutsenon työväentalo, Huvitie 7
Rientola, sali, Kesolantie 9
(16.10. ja 11.12.)
pe 9.30-12.30
Artesaani Hanna Vierikko

Meillä on mahdollisuus monenlaiseen 
tekemiseen: nypläämme, tilkkuilem-
me, teemme ryijyjä, kirjomme, maa-
laamme kiviä, huovutamme jne. Voit 
myös tuoda mukanasi oman idean ja 
toteutamme sen mahdollisuuksien 
mukaan. Tule mukaan kädentaitoja 
kartuttamaan, herättelemään vanhat 
taidot takaisin tai tekemään kesken-
eräiset käsityösi valmiiksi! Materiaalit 
eivät sisälly kurssihintaan. 
Kurssi kokoontuu syksyllä 9.10., 16.10. 
(Rientola), 30.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 
11.12. (Rientola); keväällä 15.1., 22.1., 
5.2., 12.2., 12.3., 19.3. ja 9.4.

`` HUONEKALUJEN ENTI- 
 SÖINTI- JA VERHOILUTYÖ, 
 Pulp (KEKE)
syksy 210812a
8.9.–8.12.2020, 52 t / 71,00 € 
kevät 210812b
12.1.–6.4.2021, 48 t / 66,00 €
Pulpin koulu, teknisen työn luokka, 
Ahvenlammentie 3
ti 17.30-20.30
Artesaani Niina Rouvinen

Teemme pienhuonekalujen entisöinti- 
ja verhoilutöitä omin tarvikkein.

`` TIETOTEKNIIKKA

EKKO järjestää maksutonta tieto-
tekniikan opetusta Opetushallituk-
sen hankerahoituksella.
Digipiste auttaa ja opastaa puhelimen, 
tietokoneen tai tabletin käytössä tar-
peidesi mukaan. Digipisteelle varataan 
oma aika soittamalla sen ohjaajalle, 
tietotekniikkakouluttaja Katri Joki-
pellolle, 050 555 8466 seuraavina 
aikoina: 17.8.–3.9. ma ja to klo 15-17 ja 
10.9.–19.11. to klo 15-16

Joutsenon kirjasto
ma 12.10., 26.10. ja 9.11.
klo 15.00-18.00

`` TABLETTI JA ÄLYPUHELIN, 
 Joutseno
kevät 420175b
23.2.–16.3.2021, 9 t / 32,00 €
Joutsenon kirjasto, musiikkiosasto, 
Keskuskatu 2
ti 12.00-14.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen

Tutustumme tablettitietokoneen ja 
älypuhelimen käyttöön ja asetuksiin. 
Harjoittelemme sovellusten asenta-
mista niin hyöty- kuin viihdekäyttöön. 
Teemme katsauksen paikantamiseen 
ja karttoihin, valokuvaamiseen jne. 
Ota oma tablettisi ja/tai älypuhelimesi 
mukaan! 

JOUTSENON ALUE
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`` LIIKUNTA, TANSSI 
 JA JOOGA

MAANANTAI 

`` ITÄMAINEN TANSSI,  
 Joutseno (KEKE)
syksy 730366a
7.9.–7.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730366b
11.1.–12.4.2021, 16 t / 30,00 €
Rientola, sali, Kesolantie 9
ma 17.30-18.30
Tuntiopettaja Susa Wikström

Itämainen tanssi koostuu pehmeästä 
liikekielestä, värinöistä, voimakkaista 
iskuista ja kehon hallinnasta. Tunnilla 
harjoittelemme tanssin perusliikkeitä, 
tekniikkaa ja askelsarjoja. Luvassa 
menevää musiikkia, letkeitä lanteita ja 
hyvää mieltä. Soveltuu vasta-alkajille 
ja pidempään tanssineille. Tunnille 
mukaan jumppa-asu ja juomapullo.

`` MIESTEN LIIKUNTA,  
 Pulp (OS)
syksy 730279a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730279b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3 
ma 18.00-18.45
Tuntiopettaja Olli Lehtonen

Kiertoharjoittelutyyppistä kuntoliikun-
taa ja venyttelyä.

`` MIESTEN LENTOPALLO, 
 Pulp
syksy 730280a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730280b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3 
ma 19.00-19.45
Tuntiopettaja Olli Lehtonen

Lentopallon pelaamista. 

`` FLOW & YINJOOGA,  
 Joutseno (OS)
syksy 730165a
7.9.–7.12.2020, 22 t / 52,00 €
kevät 730165b
11.1.–12.4.2021, 20 t / 47,00 €
Joutsenon päiväkoti, sali, Penttiläntie 4
ma 19.00-20.15
Joogaopettaja Adrien Krommer

Tunnilla yhdistyvät lempeä yinjooga 
ja dynaamisempi, sykettä nostava 
flow. Tunnin alussa teemme kehon 
lämmittelyn jälkeen dynaamista asa-
naharjoitusta, joka vahvistaa lihaksia 
ja kehittää kehonhallintaa. Tunnin 
toisella puolella laskeudumme lem-
peään kehoa ja mieltä rauhoittavaan 
yinjoogaharjoitukseen. Oma alusta ja 
viltti mukaan. Tunti sopii aloittelijoille 
ja aiemmin joogaa harrastaneille.

TIISTAI

`` KUNTOLIIKUNTA,  
 Korvenkylä (OS)
syksy 730283a
8.9.–8.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730283b
12.1.–6.4.2021, 16 t / 30,00 €
Korvenkylän koulu, liikuntasali, 
Rauhantie 21
ti 17.30-18.30
Kuntohoitaja Merja Laurikainen

Monipuolista kunto- ja terveysliikun-
taa, jossa tavoitteena kohentaa liikku-
vuutta, lihasvoimaa ja kehonhallintaa 
sekä kokea liikunnan iloa. Oma alusta 
ja vesipullo mukaan.

KESKIVIIKKO

`` PILATES ALKEET,  
 Joutseno (OS)
syksy 730275a
9.9.–9.12.2020, 17 t / 66,00 €
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4
ke 17.15-18.15
Pilatesohjaaja 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. 

`` PILATES JATKO,  
 Joutseno (OS)
kevät 730275b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 61,00 €
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4
ke 17.15-18.15
Pilatesohjaaja Erika Nieminen

Kurssi aiemmin pilatesta harrastaneille. 
Ks. sisältö kuten kurssissa 730275a.

`` LAVIS-LAVATANSSI- 
 JUMPPA®, Joutseno  
 (OS) (KEKE)
syksy 730376a
9.9.–9.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730376b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 30,00 €
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4
ke 18.30-19.30
Lavis®-ohjaaja Erika Nieminen

Hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssias-
keleiden ja jumpan välimuotoon. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssi-
lajeja kuten tangoa, valssia, humppaa, 
jenkkaa, rock/jivea ja salsaa. Paria ei 
tarvita.

`` MIESTEN KUNTOLIIKUNTA, 
 Korvenkylä
syksy 730281a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730281b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
Korvenkylän koulu, liikuntasali, 
Rauhantie 21
ke 18.30-19.15
Tuntiopettaja Mika-Sakari Komu

Reipasta kuntojumppaa aloittelijoille 
ja aktiiviliikkujille. Sisältää alkulämmit-
telyn, lihaskunto-osion, erän sählyä 
sekä venyttelyt.

JOUTSENON ALUE
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`` FASCIAVENYTTELY,  
 Joutseno
syksy 730282a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730282b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
Joutsenon koulu, sali, Penttiläntie 4
ke 19.35-20.20
Tuntiopettaja Erika Nieminen

Tunti on kokonaisvaltaista kehon-
huoltoa. Keskitymme parantamaan 
liikkuvuutta toiminnallisin, aktiivisin 
venytyksin nivelten täysiä liikeratoja 
käyttäen ja lihastoimintaketjuja mu-
kaillen. Tunnilla tehdään kehon ylei-
simpiin heikkoihin ja kireisiin alueisiin 
suunnattuja liikehallinta- ja liikkuvuus-
harjoitteita. Oma alusta, pilatesrulla ja 
tennispallo mukaan.

TORSTAI

`` UUSI! BAILATINO® ALKEET, 
 Pulp (KEKE)
syksy 730348a
10.9.–10.12.2020, 13 t / 25 €
kevät 730348b
14.1.–15.4.2021, 12 t / 24 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3
to 16.30-17.15
Tuntiopettaja Pii Kankkunen

Bailatino® on tanssillinen liikuntamuo-
to, jonka perusajatuksena on tuoda 
ihmiset lähemmäksi latinalaista mu-
siikkia ja latinalaista tanssia. Bailatinon 
tarkoituksena on poistaa musiikillises-
ta liikunnasta siihen helposti kohdis-
tuvia suorituspaineita. Bailatinossa 
ei vaadita tanssitekniikan osaamista. 
Nautitaan musiikista ja koetaan oman 
oppimisen ja onnistumisen riemua.

`` ZUMBA®, Pulp
syksy 730350a
10.9.– 10.12.2020, 17 t / 32,00 €
kevät 730350b
14.1.– 15.4.2021, 16 t / 30,00 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3
to 17.30-18.30
ZIN Zumba® -ohjaaja Pii Kankkunen

Hyvänmielen fitness-tanssitunti, jossa 
omalla tanssitaustalla ei ole väliä. 
Tärkeintä on pitää hauskaa ja hikoilla 
hyvän musiikin tahdissa hymy huulilla! 
Join The Party!

LAUANTAI

`` UUSI! VINYASA FLOW, 
 Joutseno
syksy 730156a
12.9.–12.12.2020, 13 t / 31,00 €
kevät 730156b
16.1.–17.4.2021, 12 t / 28,00 €
Joutsenon päiväkoti, sali, Penttiläntie 4
la 11.00-11.45
Joogaopettaja Mari Eronen

Dynaamisessa flow-joogaharjoituk-
sessa yhdistämme kehon liikkeen 
hengitykseen ottaen vaikutteita mm. 
astangajoogasta. Harjoitus vahvistaa 
monipuolisesti koko kehoa ja kehittää 
tasapainoa sekä kehonhallintaa. Tunti 
sopii kaikentasoisille, mutta perusliik-
keiden tuntemisesta on hyötyä. Oma 
joogamatto mukaan.

`` YINJOOGA,  
 Joutseno (OS)
syksy 730159a
12.9.–12.12.2020, 17 t / 41,00 €
kevät 730159b
16.1.–17.4.2021, 16 t / 38,00 €
Joutsenon päiväkoti, sali, Penttiläntie 4
la 12.00-13.00
Joogaopettaja Mari Eronen

Rauhallisella ja rentouttavalla tunnilla 
teemme liikkeet pääosin lattiatasossa 
ja ylläpidämme syvävenyttäviä asanoi-
ta useamman minuutin ajan. Harjoi-
tus rauhoittaa hermostoa ja auttaa 
vapauttamaan jännitystiloja erityisesti 
lonkkien, lantion ja alaselän alueella. 
Tunti sopii kaikille ja toimii hyvänä 
vastapainona dynaamiselle joogahar-
joitukselle. Oma joogamatto mukaan.

`` ESITTÄVÄ TAIDE
`` ERITYISRYHMIEN  

 MUSIIKKITEATTERI,  
 Joutseno
kevät 240104b
11.1.–12.4.2021, 24 t / 27,00 €
Rientola, sali, Kesolantie 9
ma 15.30-17.00
Artenomi (AMK), KK Katja Paakki

Erityisryhmien musiikkiteatterissa 
pääset kokemaan luovuuden riemua 
käyttäen omaa kehoasi viestinnän 
välineenä. Lukukauden aikana suun-
nittelemme ja valmistamme esityksen, 
jossa jokaisella on oma tärkeä roolinsa. 
Harjoitteluun virittäydymme erilaisten 
draamapelien kautta sekä lopetamme 
rentoutushetkeen. llmoittautuminen 
ja kurssimaksut netti-ilmoittautumisen 
kautta tai poikkeuksellisesti myös pu-
helimitse toimistoon p. 044 566 4553. 
Lisätietoja koulutussuunnittelija Sanna 
Laukkariselta, p. 050 555 1676. Kurssin 
hinnassa on huomioitu OS-alennus.

JOUTSENON ALUE
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`` YLÄMAAN ALUE

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 12.

`` YHTEISKUNTA
`` ALKUUN  

 SUKUTUTKIMUKSESSA, 
 Ylämaa
syksy 360104a
22.9.–27.10.2020, 10 t / 28,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
ti 18.00-19.30
Tuntiopettaja Hely Törmälä

Kurssilla pääset alkuun omassa suku-
tutkimuksessasi ja osaat jatkossa etsiä 
itse tietoa. Kurssilla tutustumme eri 
tietolähteisiin ja tiedon hankintaan 
kirkonkirjojen alkuun saakka noin 300 
vuoden ajalta. Viimeinen kerta 27.10. 
Ylämaan kirjastossa klo 19.00-20.30, 
jolloin perehdymme kirjastosta löyty-
vään  aineistoon ja tutkimme netistä 
löytyviä tietolähteitä. 

`` UUSI! JATKOA SUKUTUTKI- 
 MUKSEEN, Ylämaa
kevät 360107b 
20.1.–17.2.2021, 10 t / 28,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
ke 18.00-19.30
Tuntiopettaja Hely Törmälä

Syvennämme eri tietolähteiden käyt-
töä sukututkimuksessa. Perehdymme 
vanhaan käsialaan ja merkintöihin eri 
asiakirjoissa. Harjoittelemme tiedon-
hakua ja tutustumme sukututkimus-
ohjelmien käyttöön. Viimeinen kerta 
17.2. Ylämaan kirjastossa klo 18.00-
19.30 nettilähteiden äärellä.

`` KUVATAIDE
`` UUSI! KUVATAIDEPAJA, 

 Ylämaa
syksy 260242a
11.9.–25.9.2020, 21 t / 35,00 €
kevät 260242b
5.2.–19.2.2021, 21 t / 35,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
pe 10.30-16.30
TaM Maire Pyykkö

Tuntuuko piirtäminen ja maalaaminen 
hankalalta? Tule kurssille opettele-
maan piirtämistä ja maalaamista inno-
vatiivisen opetusmenetelmän avulla ja 
onnistut. Opettelemme piirtämään lyi-
jykynällä, hiilellä ja pastelleilla. Kurssin 
aikana saat tarvittavia tietoja ja taitoja 
ja voit nauttia taideharrastuksesta. 
Tulet huomaamaan, että piirtäminen 
ja maalaaminen on helppoa! Teema: 
muotokuva eri tekniikoilla. Kurssi 
kokoontuu syksyllä 11.9., 18.9. ja 25.9. 
ja keväällä 5.2., 12.2. ja 19.2.

`` KÄDENTAIDOT
`` PUUTYÖT, Ylämaa (KEKE)

syksy 210541a
7.9.–7.12.2020, 39 t / 55,00 € 
kevät 210541b
11.1.–12.4.2021, 36 t / 51,00 €
Ylämaan koulu, teknisen työn luokka, 
Aapistie 1
ma 18.00-20.15
Puuseppä Jari Tilli

Valmistamme ohjatusti omia puutöitä. 
Voit myös entisöidä ja korjata vanho-
ja huonekaluja yms. Opastamme ja 
autamme koneiden käytössä. Sopii 
kaikentasoisille nikkaroijille. Omat 
tarvikkeet ja puutavara mukaan.

`` KAIKKEE KIVAA,  
 Ylämaa (KEKE)
syksy 211010a
17.9.–15.10.2020, 20 t / 44,00 €
kevät 211010b
14.1.–18.2.2021, 24 t / 53,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
to 18.00-21.00
Sertifioitu hopeasaviopettaja 
Minna Melkko

”Tehhää kaikkee kivaa askartelua. 
Käytetää mahollisimman paljo kierrä-
tysmateriaaleja. Kurssin toteutuessa 
laitan tietoo eka kerralle mukaa otetta-
vista jutuista. Terveisin Minna.”

Kuvat: Tero Ervelius/anonyymi/Tero Ervelius

YLÄMAA
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`` TIETOTEKNIIKKA
`` TABLETTI JA ÄLYPUHELIN, 

 Ylämaa
kevät 420176b
23.3.–6.4.2021, 9 t / 32,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
ti 12.00-14.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen

Tutustumme tablettitietokoneen ja 
älypuhelimen käyttöön ja asetuksiin. 
Harjoittelemme sovellusten asenta-
mista niin hyöty- kuin viihdekäyttöön. 
Teemme katsauksen paikantamiseen 
ja karttoihin, valokuvaamiseen jne. 
Ota oma tablettisi ja/tai älypuhelimesi 
mukaan.

YLÄMAA

`` LIIKUNTA JA  
 TANSSI 

`` LAVIS-LAVATANSSI- 
 JUMPPA®, Ylämaa (KEKE)
syksy 730369a
8.9.-8.12.2020, 17 t / 32,00 €
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 lavatans-
silajeja kuten humppa, jenkka, rock/
jive, cha-cha-cha ja salsa. Tunnilla jopa 
opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita 
kuntoilun ohella. Paria ei tarvita.

`` REISI-VATSA-PAKARA/RIN- 
 TA-SELKÄ-KÄDET, Ylämaa
kevät 730269b
12.1.–6.4.2021, 16 t / 30,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1
ti 17.10-18.10
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Lihaskuntopainotteinen täsmätunti, 
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirrym-
me lihaskunto-osuuteen. Tällä kurssilla 
harjoitat kehoasi kokonaisvaltaisesti 
muokattavien lihasryhmien vaihtues-
sa viikoittain kahden teeman välillä. 
Tunnin lopuksi venyttelyt. Oma alusta 
ja kuminauha. Taso: keskiraskas.

`` ZUMBA® 60 MIN +  
 LIHASKUNTO, Ylämaa
syksy 730370a
8.9.-8.12.2020, 26 t / 50,00 €
kevät 730370b
12.1.–6.4.2021, 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 + 
lihaskunto-osuus ja venyttely 30 min. 
Taso: keskiraskas.

`` KUNTOLIIKUNTA MIEHILLE 
 JA NAISILLE, Ylämaa (OS)
syksy 730285a
9.9.-9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730285b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1
ke 19.45-20.30
Liikunnanohjaaja, valmentaja 
Jarmo Piispanen

Kehittävä monipuolinen perusjumppa, 
johon kuuluu alkulämmittely, lihas-
kuntoharjoitus ja venytykset. Paino-
piste oman kehon hallinnassa kunto-
voimistelun ja kuntopiirin muodossa. 
Sopii kaikenikäisille naisille ja miehille.
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`` LUUMÄKI

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 12.

`` TAITEEN PERUSOPETUS – TAIDETTA SUKUPOLVELTA TOISELLE

Taiteen perusopetus on ensisijai-
sesti lapsille ja nuorille tarkoitettua 
taidekasvatusta, jota EKKO tarjoaa 
peruskoulun taiteiden opetuksen 
ulkopuolella ja lisänä. Opisto järjestää 
Luumäellä taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän mukaisia opintoja 
kuvataiteessa ja käsityössä. Taiteen 
perusopetus etenee tavoitteellisesti 
tasolta toiselle ja antaa oppilaalle 
valmiuksia ilmaista itseään. Opetuksen 
myötä nuori voi vaikkapa hakeutua 
alan ammatilliseen ja korkea-asteen 
koulutukseen.

Taidekasvatuksen opetussuunnitel-
mat perustuvat Opetushallituksen 
vahvistamien 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: 
peda.net/ek2/taiteen-perusopetus.

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

`` KÄSITYÖ 1,  
 Kangasvarren koulu 
 (KEKE)
syksy ja kevät 211101
17.8.–14.12.2020, 11.1.–19.4.2021
60 t / 64,00 €
Kangasvarren koulu, käsityöluokka, 
Suo-Anttilantie 166 
ma 15.00-16.30
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä

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 opettelemme 
materiaalien ja välineiden monipuo-
lista käyttöä. Harjoittelemme myös 
värien käyttöä ja sommittelua tehtä-
vien muodossa. Kurssi on tarkoitettu 
pääasiassa 1.–6.-luokkalaisille.

`` KUVATAIDE 1,  
 Kangasvarren koulu (KEKE)
syksy ja kevät 211102
19.8.–16.12.2020, 13.1.–14.4.2021
60 t / 64,00 €
Kangasvarren koulu, käsityöluokka, 
Suo-Anttilantie 166
ke 13.30-15.00
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä

Taiteen perusopetuksen kuvataiteen 
yhteiset opinnot sisältävät tutustumis-
ta kuvataiteen eri osa-alueisiin. Harjoit-
telemme kuvan tekemisen taitoja eri 
tekniikoin: piirustus, maalaus, grafiik-
ka, savityöt jne. Kurssilla opettelemme 
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
17.8.–14.12.2020, 11.1.–19.4.2021, 
60 t / 64,00 €
Taavetin koulukeskus, kuvataideluok-
ka, B-talo alakerta, Koulutie 4
ma 18.00-19.30
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä

Opetusryhmässä vuorottelevat kuva-
taiteen ja käsityön tekeminen. Taiteen 
perusopetuksen käsityön yhteiset 

Kuvat: Leena Sinkko

http://www.peda.net/ek2
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opinnot sisältävät tutustumista käsi-
työn eri osa-alueisiin. Opetus sisältää 
käsityön perustaitojen harjoittelua, 
esineiden ja tekstiilien suunnittelua 
ja valmistusta. Kurssilla opettelemme 
materiaalien ja välineiden monipuo-
lista käyttöä. Harjoittelemme myös vä-
rien käyttöä ja sommittelua tehtävien 
muodossa. Taiteen perusopetuksen 
kuvataiteen yhteiset opinnot sisältävät 
tutustumista kuvataiteen eri osa-alu-
eisiin. Harjoittelemme kuvan teke-
misen taitoja eri tekniikoin: piirustus, 
maalaus, grafiikka, savityöt jne. Kurssi 
on tarkoitettu pääasiassa 1.–6.-luok-
kalaisille.

`` KUVATAIDE/KÄSITYÖ 1B, 
 Taavetti (KEKE)
syksy ja kevät 211103
18.8.–15.12.2020, 12.1.–13.4.2021, 
60 t / 64,00 €
Taavetin koulukeskus, kuvataideluok-
ka, B-talo alakerta, Koulutie 4
ti 15.30-17.00
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä

Ks. sisältö kuten kurssissa 211104.

`` KUVATAIDE/KÄSITYÖ 2, 
 Taavetti (KEKE)
syksy ja kevät 211105
18.8.–15.12.2020, 12.1.–4.5.2021, 
100 t / 86,00 €
Taavetin koulukeskus, kuvataideluok-
ka, B-talo alakerta, Koulutie 4
ti 17.15-19.30
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä

Ryhmässä voi keskittyä opiskelijan 
taiteen perusopetuksen taiteen-
alan mukaisesti joko kuvataiteen tai 
käsityön tekemiseen. Taiteen perus-
opetuksen kuvataiteen teemaopin-
nossa laajennamme kuvataiteen eri 
osa-alueiden osaamista. Syvennämme 
kuvan tekemisen taitoja eri tekniikoin: 
piirustus, maalaus, grafiikka, savityöt 
jne. Taiteen perusopetuksen käsi-
työn teemaopinnossa laajennamme 
käsityön eri osa-alueiden osaamista. 
Opetus sisältää käsityön perustaitojen 
syventämistä, esineiden ja tekstiilien 
suunnittelua ja valmistusta. Kurssilla 
opettelemme materiaalien ja välinei-
den monipuolista käyttöä. Harjoitte-
lemme myös värien käyttöä ja som-
mittelua tehtävien muodossa. Ryhmä 
on tarkoitettu 7.–9.-luokkalaisille ja 
peruskoulun päättäneille. Kevään 
kahdella viimeisellä kerralla opetusta 
klo 17.15-20.00.

`` KIELET
`` ENGLANNIN AKTIVOINTI 

 JA KERTAUS, Taavetti (OS)
syksy 120480a
9.9.–9.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120480b
13.1.–7.4.2021, 24 t / 39,00 €
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1
ke 13.00-14.30
DI Katarina Kälviäinen

Kurssi sopii perusrakenteet omaaval-
le, joka haluaa syventää englannin 
kielen taitoa ja laajentaa sanavarastoa 
sekä kaipaa puhumisen harjoittelua. 
Teemme lukemis- ja kuuntelutehtäviä. 
Harjoittelemme myös kielioppira-
kenteita. Keskustelutehtävien avulla 
aktivoimme suullista kielitaitoa. Oppi-
kirjana Alright? Alright! (Finn Lectura). 
(Taitotaso A2-B1).

`` GOVORIM PO-RUSSKI! 1, 
 Taavetti (OS) (KEKE)
syksy 120780a
7.9.–7.12.2020, 26 t / 42,00 €
kevät 120780b
11.1.–12.4.2021, 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 
tutustumme puhumalla. Kurssilla 
saa myös tärkeää tietoa venäläisestä 
mentaliteetista ja tapakulttuurista. 
Oppikirjana Kafe Piter 1 (Finn Lectura). 
(Taitotaso A1).

`` GOVORIM PO-RUSSKI! 2, 
 Taavetti (OS) (KEKE)
syksy 120782a
8.9.–8.12.2020, 26 t / 43,00 € 
kevät 120782b
12.1.–6.4.2021, 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 sa-
nakirjasta, kielioppi oppikirjasta, mutta 

voimme oppia ja kehittää puheval-
miuksia vain puhumalla. Kurssilla voi 
myös oppia ymmärtämään venäläistä 
mentaliteettia. Oppimateriaalina opet-
tajan materiaalit ja monisteet, jotka 
sisältyvät kurssimaksuun. 
(Taitotaso B1-B2).

`` MUSIIKKI
`` BÄNDIRYHMÄ  

 (ERITYISRYHMÄ), Luumäki
kevät 250302b
11.1.–24.3.2021, 12 t / 18,00 €
Luumäen toimintakeskus, 
Marttilantie 28
ke 14.00-14.45
Tuntiopettaja Heikki Hytti

Kurssi on tarkoitettu erityisryhmille. 
Kurssilla opetellaan rytmiikan harjoi-
tusta, yhtyesoittoa ja laulusolistien 
harjoittelua orkesterin kanssa. Kurssi 
kokoontuu ke 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 
10.3. ja 24.3. llmoittautuminen ja 
kurssimaksut netti-ilmoittautumisen 
kautta tai poikkeuksellisesti myös pu-
helimitse toimistoon p. 044 566 4553. 
Lisätietoja koulutussuunnittelija Sanna 
Laukkariselta, p. 050 555 1676. Kurssin 
hinnassa on huomioitu OS-alennus.

`` KUVATAIDE
`` AKVARELLIMAALAUS- 

 TAIDEPAJA, Taavetti
syksy 260240a
19.9.–3.10.2020, 21 t / 35,00 €
Taavetin koulukeskus, tekstiilityön 
luokka, B-talo, Koulutie 4
la 10.30-16.30
TaM Maire Pyykkö

Tuntuuko akvarellimaalaus vaikealta? 
Tule kurssille opettelemaan akvarelli-
maalausta innovatiivisen algoritmime-
netelmän avulla! Kurssillamme kehityt 
akvarellimaalarina ja onnistut. Tulet 
huomaamaan, että akvarellimaalaus 
on helppoa! Kurssi sopii kaikille lähtö-
tasosta riippumatta. Materiaalit eivät 
sisälly kurssihintaan. Teemat: akvarel-
limaalausmenetelmät ja -tarvikkeet. 
Kurssi kokoontuu 19.9., 26.9. ja 3.10.

LUUMÄKI
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`` KUVATAIDEPAJA, Taavetti
kevät 260241b
20.3.–10.4.2021, 21 t / 35,00 €
Taavetin koulukeskus, tekstiilityön 
luokka, B-talo, Koulutie 4
la 10.30-16.30
TaM Maire Pyykkö

Tuntuuko piirtäminen ja maalaami-
nen hankalalta? Tule kurssille opet-
telemaan piirtämistä innovatiivisen 
opetusmenetelmän avulla ja onnistut. 
Opettelemme piirtämään lyijykynällä, 
hiilellä ja pastelleilla. Kurssin aikana 
saat tarvittavia tietoja ja taitoja ja voit 
nauttia taideharrastuksesta. Tulet huo-
maamaan, että piirtäminen ja maalaa-
minen on helppoa! Materiaalit eivät 
sisälly kurssihintaan. Kurssi kokoontuu 
20.3., 27.3. ja 10.4.

`` KÄDENTAIDOT 
`` PAJUTYÖT, Taavetti (OS)

kevät 210431b
16.1.–28.2.2021, 48 t / 67,00 €
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 kukkapaju@
gmail.com. Pajua voi ostaa opettajalta. 
Kurssi kokoontuu 16.–17.1., 6.–7.2. ja 
27.–28.2.

`` PUUTYÖT, Taavetti
syksy 210610a
10.9.–10.12.2020, 39 t / 55,00 €
kevät 210610b
14.1.–15.4.2021, 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. Materiaalit eivät sisälly kurssi-
hintaan.

`` KÄSILLÄ TEKEMISEN ILOA, 
 Taavetti
syksy 210731a
9.9.–9.12.2020, 39 t / 54,00 € 
kevät 210731b
13.1.–7.4.2021, 36 t / 50,00 €
Taavetin koulukeskus, tekstiilityön 
luokka, B-talo, Koulutie 4
ke 18.00-20.15
KTeO, muotoilija (AMK) 
Merja Pylväläinen

Tule valmistamaan ommellen, neu-
loen, kirjoen, virkaten jne. itsellesi tai 
perheenjäsenillesi vaatteita, leluja tai 
käsityötuotteita. Suunnittelemme ja 
toteutamme kurssin yhdessä. Materi-
aalit eivät sisälly kurssihintaan.

`` HUONEKALUJEN  
 ENTISÖINTI JA VERHOILU, 
 Taavetti (OS) (KEKE)
syksy 210808a
9.9.–25.11.2020, 55 t / 78,00 €
kevät 210808b
13.1.–7.4.2021, 60 t / 86,00 €
Pupula, entinen ryhmäpäiväkoti, 
Patteritie 14 B
ke 17.00-21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo

Entisöimme huonekalut ja tuolit 
perinteisiä menetelmiä käyttäen. Kan-
kaat, maalit, lakat ja hiomapaperit on 
hankittava itse. Verhoilutarvikkeita voit 
ostaa opettajalta.

`` TIETOTEKNIIKKA

EKKO järjestää maksutonta tieto-
tekniikan opetusta Opetushallituk-
sen hankerahoituksella. 

Digipiste auttaa ja opastaa puhelimen, 
tietokoneen tai tabletin käytössä tar-
peidesi mukaan. Digipisteelle varataan 
oma aika soittamalla sen ohjaajalle, 
tietotekniikkakouluttaja Katri Joki-
pellolle, 050 555 8466 seuraavina 
aikoina: 17.8.–3.9. ma ja to klo 15-17 ja 
10.9.–19.11. to klo 15-16

Taavetti
ke 9.9., 23.9., 7.10. ja 28.10.
Luumäen kirjasto
klo 16.00-19.00

Kangasvarsi
ke 11.11. ja 25.11.
Toukolan monitoimitalo, Jurvala
klo 17.00-20.00

`` WINDOWS 10, Taavetti
kevät 420173b
12.–26.1.2021, 9 t / 32,00 €
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1
ti 12.00-14.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen

Tutustumme Windows 10 -tietoko-
neeseen. Opettelemme säätämään 
asetuksia, tallentamaan tiedostoja, 
käytämme internetiä. Varmistamme 
tietoturvan ja opettelemme aikaa ja 
vaivaa säästäviä tapoja käyttää tieto-
konetta. Tutustumme myös lisälaittei-
siin, kuten ulkoiseen kovalevyyn tai 
kuvien siirtoon puhelimelta. Ota oma 
kannettava tietokoneesi mukaan!

`` TABLETTI JA ÄLYPUHELIN, 
 Taavetti
kevät 420174b
2.–16.2.2021, 9 t / 32,00 €
Taavettihalli, kabinetti 108, 
Urheilukuja 1
ti 12.00-14.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen

Tutustumme tablettitietokoneen ja 
älypuhelimen käyttöön ja asetuksiin. 
Harjoittelemme sovellusten asenta-
mista niin hyöty- kuin viihdekäyttöön. 
Teemme katsauksen paikantamiseen 
ja karttoihin, valokuvaamiseen jne. 
Ota oma tablettisi ja/tai älypuhelimesi 
mukaan!
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`` LIIKUNTA, TANSSI 
 JA JOOGA

MAANANTAI

`` IKÄÄNTYNEIDEN KUNTO- 
 LIIKUNTA, Toukola (OS)
syksy 730289a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730289b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Jurvalan Toukola, Suo-Anttilantie 2
ma 15.15-16.00
Liikunnanohjaaja, valmentaja 
Markku Timonen

Monipuolista kuntoliikuntaa, jonka 
tavoitteena on kehittää ja ylläpitää 
ikääntyneen kehon lihasvoimaa, liik-
kuvuutta ja tasapainoa. Toimintakykyä 
tukevat harjoitteet sopivat hyvin myös 
ensikertalaisille.

`` MIESTEN KUNTOLIIKUNTA, 
 Toukola (OS)
syksy 730297a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730297b
11.1.–12.4.2021, 12 t / 24,00 €
Jurvalan Toukola, Suo-Anttilantie 2
ma 16.15-17.00
Liikunnanohjaaja, valmentaja 
Markku Timonen

Monipuolista kuntoliikuntaa, ei hyppy-
jä/juoksua. 

KESKIVIIKKO

`` IKÄÄNTYNEIDEN KUNTO- 
 LIIKUNTA, Taavettihalli, 
 HUOM! PÄIVÄ  
 MUUTTUNUT
syksy 730286a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730286b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1
ke 15.30-16.15
Tuntiopettaja Mari Eronen

Monipuolista kuntoliikuntaa, jonka 
tavoitteena on kehittää ja ylläpitää 
ikääntyneen kehon lihasvoimaa, liik-
kuvuutta ja tasapainoa. Toimintakykyä 
tukevat harjoitteet sopivat hyvin myös 
ensikertalaisille.

`` KUNTOLIIKUNTA,  
 Taavettihalli,  
 HUOM! PÄIVÄ  
 MUUTTUNUT
syksy 730287a
9.9.–9.12.2020, 13 t / 25,00 €
kevät 730287b
13.1.–7.4.2021, 12 t / 24,00 €
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1
ke 16.30-17.15
Tuntiopettaja Mari Eronen

Monipuolista kunto- ja terveysliikun-
taa, jossa tavoitteena kohentaa liikku-
vuutta, lihasvoimaa ja kehonhallintaa 
ja kokea liikunnan iloa. Liikkuvuus-
harjoitteita. Oma alusta ja vesipullo 
mukaan.

`` UUSI! HATHAJOOGA,  
 Taavettihalli (OS)
syksy 730188a
9.9.–9.12.2020, 17 t / 41,00 €
kevät 730188b
13.1.–7.4.2021, 16 t / 38,00 €
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1
ke 17.30-18.30
Joogaopettaja Mari Eronen

Hathajoogassa harjoittelemme joo-
ga-asanoita rauhalliseen tahtiin, kes-
kittyen hengitykseen ja oman kehon 
kuunteluun. Harjoitus kehittää tasapai-
noa, liikkuvuutta sekä kehon ja mielen 
yhteyttä. Tunti sopii hyvin aloittelijoil-
le, mutta tarjoaa myös kokeneemmille 
mahdollisuuden oman harjoituksen 
syventämiseen. Oma alusta mukaan.

TORSTAI

`` ZUMBA® 60 MIN + LIHAS- 
 KUNTO, Kangasvarsi
syksy 730372a
10.9.–10.12.2020, 26 t / 50,00 €
kevät 730372b
14.1.–15.4.2021, 24 t / 46,00 €
Kangasvarren koulu, sali, 
Suo-Anttilantie 166
to 17.30-19.00
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
10.9.–10.12.2020, 17 t / 41,00 €
kevät 730170b
14.1.–15.4.2021, 16 t / 38,00 €
Kangasvarren koulu, sali, 
Suo-Anttilantie 166
to 19.05-20.05
Yoga Flow® -ohjaaja 
Anne-Marie Koponen

Yoga Flow® on mielen ja kehon yhteis-
työtä korostava sekä kehon voimaa ja 
hallintaa lisäävä harjoitus. Haemme 
asanat hengitystä seuraten ja yhdis-
tämme ne erilaisiksi liikejatkumoiksi. 
Yoga Flow -nimi tulee tavasta suorittaa 
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet 
virtaavat alkuasennosta toiseen. Sopii 
kaikille. Oma alusta mukaan.
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`` TAIPALSAARI

Tutustu syyskauden 
verkkototeutuksiin s. 12.

`` KUVATAIDE 

`` MAALAUSKURSSI,  
 VEDIC ART, Taipalsaari
syksy 260246a
16.9.–9.12.2020, 28 t / 46,00 €
Taipalsaaren koulu, taitoluokka, 
Muukkolantie 12
ke 17.00-20.00
Vedic art -opettaja Eliisa Kivistö

Moderni taidekoulutusmuoto ilman 
osaamisvaatimuksia. Omat välineet 
mukaan: pehmeä lyijykynä ja paljon 
halpaa piirustuspaperia, väriliidut, 
vesivärit, akryylimaalit, pensselit, 
vesikupit sekä vesi- ja akryylimaalauk-
seen sopivaa paperia. Myös aiemmin 
maalanneille. Kurssi kokoontuu joka 
toinen viikko 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 
11.11., 25.11. ja 9.12. 

`` LASI- JA MOSAIIKKIPAJA, 
 Saimaanharju (KEKE)
syksy 211303a
9.9.–9.12.2020, 39 t / 54,00 €
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-
telmillä. Käytämme myös kierrätyslasia 
(pullot, purkit, ikkunalasi) kokeillen 
eri tuunaustapoja. Kurssi sopii sekä 
aloittaville että aiemmin harrastaneil-
le. Oma lasiveitsi mukaan. Materiaalit 
eivät kuulu kurssin hintaan. 

`` KÄDENTAIDOT 

`` OMPELU JA KÄSITYÖ,  
 Vehkataipale (KEKE)
syksy 210624a
9.9.–9.12.2020, 39 t / 54,00 € 
Vehkataipaleen koulu, Kanavakuja 7
ke 18.00-20.15
Vaatetusalan artenomi Pirjo Miikki

Ompelemme, ideoimme ja muok-
kaamme persoonallisia tekstiilituot-
teita kierrättäen vanhaa ja yhdistellen 
uutta. Ompelemme uusia vaatteita 
omilla mitoillasi sekä teemme korja-
usompelua. Harjoittelemme saumurin 
käyttöä ja opettelemme selkeitä om-
pelutekniikoita. Kurssi soveltuu hyvin 
myös vasta-alkajille.

Kuva: Pasi Litmanen
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`` LIIKUNTA, TANSSI 
 JA JOOGA

MAANANTAI

`` KUNTOJUMPPA, 
 Taipalsaari
syksy 730298a
7.9.–7.12.2020, 13 t / 25,00 €
Taipalsaaren koulu, liikuntasali, 
Muukkolantie 12
ma 17.00-17.45
Tuntiopettaja Mari Eronen

Kuntojumppa, jossa jokainen tekee 
oman kuntonsa mukaan. Helppo 
alkulämmittely ja lihaskunto-osuus, 
lopussa lyhyt venyttely. Mukaan oma 
alusta ja käsipainot.

`` UUSI! SLOW FLOW YOGA, 
 Taipalsaari
syksy 730148a
7.9.–7.12.2020, 17 t / 41,00 €
Taipalsaaren koulu, liikuntasali, 
Muukkolantie 12
ma 17.50-18.50
Joogaopettaja Mari Eronen

Rauhallinen ja lempeä joogaharjoitus, 
joka kehittää liikkuvuutta, kestävyyttä 
sekä kehon ja mielen yhteyttä. Siir-
rymme asennosta toiseen hengitystä 
seuraten. Tempo on hidas ja tunti 
sopii myös aloittelijoille. Mukaan oma 
jumppa-alusta.

TIISTAI

`` ZUMBA®, Saimaanharju
syksy 730349a
8.9.– 8.12.2020, 13 t / 25,00 €
Saimaanharjun yhtenäiskoulu, sali, 
Ankeriaantie 10 
ti 17.00-17.45
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! RENTOUTTAVA  
 KEHONHUOLTO,  
 Saimaanharju (OS)
syksy 730250a
8.9.– 8.12.2020, 13 t / 25,00 €
Saimaanharjun yhtenäiskoulu, sali, 
Ankeriaantie 10
ti 17.55-18.40
Liikunnan vastuuopettaja 
Sinikka Miettinen

Rauhallinen tunti, jossa keskitytään 
rentouttamaan ja venyttelemään kiris-
täviä lihaksia. Kehoa ja mieltä huoltava 
tunti sopii erinomaisesti dynaami-
semman tunnin jälkeen tai palautta-
vana hetkenä. Sisältää rentoutuksen. 
Lämmintä päälle. Oma alusta.

`` KUNTOLIIKUNTA,  
 IÄKKÄÄMMÄT,  
 Vehkataipale
syksy 730295a
8.9.– 8.12.2020, 13 t / 25,00 €
Vehkataipaleen koulu, Vehkissali, 
Kanavakuja 7
ti 18.00-18.45
Tuntiopettaja Anne Kiljunen

Monipuolista kuntoliikuntaa sisältäen 
lihaskuntoliikkeitä, kehonhallinnan ja 
liikkuvuuden ylläpitoa sekä venyttelyä.

`` KUNTOLIIKUNTA,  
 NUOREMMAT,  
 Vehkataipale
syksy 730296a
8.9.– 8.12.2020, 13 t / 25,00 €
Vehkataipaleen koulu, Vehkissali, 
Kanavakuja 7
ti 19.00-19.45
Tuntiopettaja Anne Kiljunen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730295a.
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`` MUISTIINPANOJA



Julkinen tiedote
Jaetaan kaikkiin talouksiin


