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` KESTÄVÄSTI YHDESSÄ EKKOSSA
Kuluneen vuoden aikana moni meistä teki digiloikan etäopetukseen siirtymisen muodossa.
Siirtymän alku saattoi tuntua haastavalta ja ehkä oma digiosaaminen ja laitteiden käyttö mietitytti.
Pian saimme kuitenkin yhdessä iloita siitä, miten ylitimme itsemme ja opimme uutta! Yhteisen
onnistumisemme kunniaksi lukuvuoden 2021–2022 kestävän kehityksen erityisteema on kestävästi
yhdessä.
Viimeisen vuoden aikana olemme kehittäneet poikkeusajan kannustamana erityisesti etäopetusta,
jota on tarjolla runsaasti mm. suomen kielessä, kuvataiteessa, liikunnassa ja vieraissa kielissä.
Etäopetukseen opiskelija osallistuu verkon välityksellä haluamastaan paikasta. Lisäksi olemme
jatkaneet osaamismerkkien kehittämistä. Merkkejä voi halutessaan suorittaa vieraiden kielten ja
taideaineiden kursseilla. Osaamismerkit ovat oivallinen väline oman osaamisen osoittamiseen
vaikkapa työnantajalle.
Tarjonnassamme on jälleen runsaasti uutuuksia. Opistossa voi esimerkiksi tehdä koristeita
luonnonmateriaaleista, valmistaa mosaiikkia kodin kätköistä, opiskella turkkia tai vaikkapa venäjän
aakkosia. Suomen kielen opiskelijoille on tarjolla YKI-testiin valmentavaa opetusta ja Suomea ja
sukkia -kurssi. Ruoanlaitosta kiinnostuneille tarjolla on etäkokkauskursseja eri ruokakulttuureista.
Voit oppia esim. sushin tai vietnamilaisten sormisyötävien valmistusta. Liikunnan harrastajille
tarjonnassa on uutuuksina mm. balettia, tangoa ja tiktok-tanssia sekä mini-kursseja.
Tietotekniikassa järjestämme senioreille edullisia, matalan kynnyksen Digipisteitä, joihin voi
osallistua oman laitteen ja tietoteknisen kysymyksen kanssa. Syksyllä aloitamme myös uuden
digihankkeen ja tarjoamme sen puitteissa maksutonta digikoulutusta työikäisille. Näistäkin
koulutuksista on mahdollista suorittaa osaamismerkki. Lisätietoja hankkeen koulutuksista löydät
opiston kotisivuilta ja ohjelman sivulta 41.
Tervetuloa EKKOon aloittamaan uutta tai jatkamaan jo tuttua harrastusta ja oppimaan mukavassa
seurassa!
Emilia Valkonen, rehtori

` EKKO PÄHKINÄNKUORESSA
• yksityinen, säätiön ylläpitämä oppilaitos
• perustettu vuonna 2005 kahden vanhemman
opiston – Saimaan Kansalaisopiston ja
Lappeenrannan Työväenopiston – yhdistyttyä
• tuo harrastusmahdollisuudet lähelle Sinua
Lappeenrannassa ja Luumäellä
• 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. 2020 tilastoja)

OPISTON TYÖVUOSI
Syyslukukausi

6.9.–12.12.2021

Syysloma

vko 43, 25.–31.10.2021

Kevätlukukausi

10.1.–10.4.2022

Hiihtoloma

vko 9, 28.2.–6.3.2022

Kesäkurssit

25.4.2022 alkaen

Opistolla on oikeus tehdä muutoksia opintoohjelmassa ilmoitettuihin kurssitietoihin.
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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, Instagramissa
nimellä ekko_opisto ja YouTubessa nimellä
EKKO-opisto.
OPISTON TOIMISTO
Yhteystiedot toimistoon: toimisto@ekko.fi
tai 044 566 4553.

Syys- ja hiihtolomalla eli viikoilla 43 ja 9 ja
pääsiäislomalla toimisto on suljettu. Toimisto on
suljettu myös kesälomien (17.6–4.8.2021) 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 kiinteistövastaava
Pasi Litmanen, 050 555 7271
Hanke- ja viestintäkoordinaattori
Kaisa Leinonen, 050 555 1676
Opiston viestintä elo–joulukuu 2021:
Jenni Könönen, 050 543 7862
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Opistotalo eli kansalaisopiston päätoimipaikka
sijaitsee Lappeenrannan keskustassa,
osoitteessa Pohjolankatu 27, Lappeenranta.
Opistotalossa sijaitsee toimisto.
Toimiston aukioloajat ovat opetuskaudella
(6.9.–12.12.2021, 10.1.–10.4.2022) seuraavat:
ma ja ti
ke ja to
pe

klo 10.00–17.15
klo 10.00–15.00
suljettu

Toimiston aukioloajat opetuskauden
ulkopuolella:
ma–to
klo 10.00–15.00
pe
suljettu
4

Poikkeuksena toimisto on auki ajalla to 5.8.2021
klo 10.00–15.00 ja
9.8.–2.9.2021 maanantaisin klo 10.00–18.00 ja ti–
to klo 10.00–15.00, pe suljettu.

PÄÄTOIMISET OPETTAJAT JA AINEIDEN
VASTUUHENKILÖT
Päätoimisen henkilöstön sähköpostiosoitteet
ovat muotoa etunimi.sukunimi@ekko.fi
Yhteiskunnallisten aineiden vastuuhenkilö,
FM Kaisa Leinonen, 050 555 1676
Tietotekniikan ja musiikin vastuuhenkilö,
MTI Pasi Litmanen, 050 555 7271
Vieraiden kielten vastuuopettaja,
FM Tarmo Mahla, 050 555 8466

Liikunnan vastuuopettaja,
FM Sinikka Miettinen, 050 555 1954
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.
YHTEYSHENKILÖ LUUMÄELLÄ
Riitta Lempiäinen,
040 167 7270, rlmpnen@gmail.com

` 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.
Suosittelemme tekemään ilmoittautumisen netin kautta.
ILMOITTAUDU:
1) Netin kautta alkaen 14.6.2021:
ekko.fi ➝ Hae kursseja / Ilmoittaudu
Netti-ilmoittautumisohjeet ovat luettavissa
opiston kotisivuilla.
2) Opistotalossa, Pohjolankatu 27,
Lappeenranta:
ma 14.6. klo 9.00–15.00
ti–ke 15.–16.6. klo 10.00–15.00
to 5.8.2021 klo 10.00–15.00
9.8.–2.9.2021: ma klo 10.00–18.00 ja
ti–to klo 10.00–15.00, pe suljettu.
6.9.2021 alkaen opetuskaudella:
ma–ti klo 10.00–17.15
ke–to klo 10.00–15.00
pe suljettu
3) Marketeissa:
LPR:n Prismassa ma 16.8.2021
klo 10.00–17.00
Joutsenon S-marketissa ti 17.8.2021
klo 12.00–17.00

4) Luumäen kunnantalolla
ma 30.8.2021 klo 13.00–17.00
5) Yksilöopetus
musiikki: ilmoittautumisohjeet kurssien
kohdalla
kielet ja tietotekniikka: ks. yhteystiedot
ainekohtaisista esittelyistä s. 13 ja 41.
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 2021–2022 kurssit on jaettu
syys- ja kevätkauden kursseiksi. Kaikille
kursseille voi ilmoittautua jo 14.6.2021
alkaen. Voit ilmoittautua sekä syksylle että
keväälle tai vain toiselle kaudelle.
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HUOM! Mikäli sinulla on käyttämättä koronahyvityksiä keväältä 2020 tai lukuvuodelta
2020–2021, jätäthän ilmoittautuessasi kurssimaksut maksamatta. Toimisto huomioi
käyttämättömät koronahyvitykset ja laittaa maksulinkin ennen kurssin alkua mikäli
opiskelijalle jää hyvityksien jälkeen maksettavaa.
ILMOITTAUTUMINEN SAMALLA KERTAA SYKSYN JA KEVÄÄN KURSSEILLE
Vaihtoehto 1, maksa kaikki kurssit heti:
• Vie valitsemasi sekä syksyn että kevään
kurssit ostoskoriin ja maksa ne kaikki.
Vaihtoehto 2, maksa kevään kurssit
myöhemmin:
• 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.

ILMOITTAUTUMINEN VAIN SYKSYN TAI KEVÄÄN KURSSEILLE

• 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)

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.
Huom!
Kaikille kursseille pitää ilmoittautua.
Edellisvuoden kurssipaikka ei siirry
lukuvuodelle 2021–2022.
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.
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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
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 palauteta opiskelijalle.
Kurssimaksun voi käyttää myöhemmin.
• 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 eivät
oikeuta kurssin maksuttomaan perumiseen.
• Mahdollisesta yksilöopetuksen opetuskerran
perumisesta opiskelijan on ilmoitettava 24 t
ennen opetuksen alkua suoraan opettajalle.
KURSSIN TAI OPETUSKERRAN
PERUUNTUMINEN
• Kurssi toteutetaan, jos kurssikohtainen
minimiopiskelijamäärä täyttyy viimeistään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin
alkua. Minimiopiskelijaraja on 10 opiskelijaa
kaupungissa ja Joutsenossa, Ylämaalla ja
Luumäellä 8 opiskelijaa.
• Jos kurssin minimiopiskelijamäärä ei
täyty tai kurssi peruuntuu opistosta
riippumattomasta syystä, kurssimaksu
palautetaan täysimääräisenä, tai se
voidaan hyvittää jonkin toisen kurssin
hinnasta. Palautuksia varten tilinumero
ilmoitetaan osoitteeseen palautukset@
ekko.fi. Opiskelijan mahdollisesti hankkimia
kurssitarvikkeita tai oppikirjoja ei hyvitetä.
ePassilla, Smartumilla, Tyky-kuntosetelillä
ja Eazybreakillä maksettuja kurssimaksuja
ei hyvitetä opiskelijalle. Kurssimaksun voi
käyttää myöhemmin.
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• Opiston rehtorilla on oikeus poiketa
ryhmäkokovaatimuksista perustelluista
syistä. 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.
• 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.
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• 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 OSmerkintä. 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. Mahdollisista materiaali- tai
oppikirjakuluista opiskelija vastaa itse.
Kaikukortti-paikkoja on yksi/kaikukorttikurssi niin kauan kuin kursseilla on tilaa.
Kaikukortti-etuutta voi käyttää vain kerran
lukukaudessa. Lisätietoja Kaikukorttikursseista saa opiston toimistosta.

` TIETOA OPISKELUSTA
ETÄOPETUKSENA JÄRJESTETTÄVÄT KURSSIT
EKKO tarjoaa etäopetusta monissa aineissa.
Etäopetus toteutetaan valtaosin opiskelijalle
maksuttoman Zoomin välityksellä.
Etäopetuksessa hyödynnetään myös
Peda.net -oppimisympäristöä. Joillekin
kursseille on mahdollisuus osallistua joko lähitai etäopiskelijana.
Etäopetuksena järjestettävät kurssit tunnistat
"etäopetus"-sanasta kurssin nimen yhteydessä.
Koonti etäopetuskursseista löytyy osoitteessa
ekko.fi/etaopiskelu.
Tarvitset etäopiskelua varten tietokoneen,
tabletin tai älypuhelimen sekä nettiyhteyden
ja sähköpostiosoitteen. Pöytätietokoneeseen
tarvitset webkameran ja kuulokkeet tai
kaiuttimet. Opisto ei vastaa häiriöistä
opiskelijan nettiyhteyksissä.
Ennen kurssia saat sähköpostitse
opiskeluohjeet sekä mahdolliset opastusajat
Zoomin testaamiseen. Opettaja lähettää
sinulle osallistumislinkin ennen kurssin alkua,
viimeistään kurssin alkamispäivänä. Muistathan
antaa sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi
etäkursseille.
Lisätietoja etäopiskelusta saat aineen
vastuuopettajalta. Teknisissä asioissa auttaa
tietotekniikan vastuuhenkilö Pasi Litmanen,
050 555 7271, pasi.litmanen@ekko.fi.
KORONAVIRUSEPIDEMIAN
HUOMIOIMINEN EKKOSSA

•
•
•
•

Sairaana tai flunssaisena ei saa tulla tunneille.
Huolehdithan hyvästä käsihygieniasta.
Noudathan vallitsevaa maskisuositusta.
Opisto on varotoimena rajannut
koronavirustilanteeseen perustuen
opetusryhmien enimmäiskokoa.
Suurennamme ryhmäkokoja
mahdollisuuksien mukaan.

• Opisto voi poikkeustilanteessa muuttaa

•

lähiopetuksena toteuttavaksi suunnitellun
kurssin etäopetukseksi määräajaksi tai
kokonaan.
Noudatathan EKKOn hygieniaohjetta, joka
on luettavissa EKKOn kotisivuilta.

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
Opiskelijat voivat hakea osaamismerkkejä
kieliopinnoistaan. Osaamismerkkejä kokeillaan
lukuvuonna 2021–2022 myös piirtämisen
ja maalaamisen kursseilla. Kurssit, joilla
osaamismerkin voi suorittaa, on ilmoitettu
opinto-ohjelmassa kurssin nimen perässä *:llä.
Ks. lisätietoa s. 12 ja opiston kotisivuilla.
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.
ÄÄNIÄ EKKOSTA -PODCAST
Podcast antaa äänen opistossa työskenteleville
ja opiskeleville. Puheena ovat opistoon liittyvät
ajankohtaiset, merkittävät, lystikkäät tai
muuten vain kiinnostavat aiheet eri toimijoiden
näkökulmasta. Ääniä EKKOsta -podcast löytyy
osoitteesta anchor.fm/ekkoopisto.
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TODISTUKSET
Opisto antaa säännöllisesti opiskelleille
pyydettäessä todistuksen. Lukuvuoden
2021–2022 todistukset maksavat 5 euroa/kpl.
Edellisten lukuvuosien todistukset maksavat 10
euroa/kpl. Yli 15 vuotta vanhoista opinnoista
todistuksia ei anneta.
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 opintoohjelmaan 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.
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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 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 opintooppaasta 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.

` YLEISÖLUENNOT JA TAPAHTUMAT
Yleisöluennot ja tapahtumat ovat maksuttomia, kaikille avoimia eikä niihin tarvitse ilmoittautua.
Ajankohtaiset tapahtumatiedot löydät myös opiston kotisivuilta ja Facebookista.
GREENREALITY-KARNEVAALI
EKKO on mukana Greenreality -karnevaalissa
Kansalaistorilla ke 25.8.2021.
SATAMAN VALOT
EKKO on mukana Sataman valot –
tapahtumassa Lappeenrannan satamatorilla la
28.8.2021.
OSAAMINEN NÄKYVIIN -ERÄTAUKODIALOGI
Millaista osaamista ihmisille kertyy eri
elämänalueilla? Miten voisimme tehdä
näkyväksi muuallakin kuin muodollisessa
koulutuksessa hankittua osaamista? EKKO
kutsuu erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä käymään
yhteistä dialogia osaamisesta. Dialogi on osa
valtakunnallisia Osaaminen näkyviin -viikkoja.
Kahvitarjoilu. Lue lisää ekko.fi ➝ opetus ➝
luennot ja tapahtumat. Opistotalon liikuntasali
pe 3.9 klo 13–15.
EKKOn YLEISÖLUENNOT
EKKO järjestää yleisöluentoja yhteistyössä
Lappeenrannan kaupunginkirjaston
(Tarinasali, Valtakatu 47) sekä Kulttuuritila
Nuijamiehen (Valtakatu 39) kanssa torstaisin
klo 18.00-19.30.

` 23.9. Tanssittajasta konserttisoittimeksi –

jouhikonsoiton muutos 1900-luvulta lähtien
Kun jouhikkomestarit Feodor Pratšu ja
Juho Vaittinen soittivat ohjelmistoaan
musiikintutkija A. O. Väisäselle 1900-luvun
alussa, oli jouhikonsoiton perinne Laatokan
pohjoisrannoilla jo sammumaisillaan. Haitari ja
viulu olivat korvanneet vienoäänisen jouhikon
tanssien säestyssoittimina. Nykyään jouhikko
tunnetaan omaleimaisena konserttisoittimena
sekä soitto- että rakennusharrastuksena.
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
tohtorikoulutettava, muusikko Ilkka Heinonen
tutustuttaa meidät jouhikon lähihistoriaan
museosoitinkopioiden sekä modernin jouhikon

sävelin. Luento Kulttuuritila Nuijamiehessä.
Maksuttoman yleisöluennon jälkeen ilta jatkuu
jouhikkokonsertin merkeissä. Lippuja illan
keikalle voi ostaa Kulttuuritila Nuijamiehestä:
nuijamies.fi.

` 7.10. Ajan filosofia

Jokainen tietää, mitä aika omassa arjessa
merkitsee. Aikaa ilmiönä on kuitenkin
vaikeaa selittää, ja ajan olemusta ovatkin
filosofit, teologit ja tieteentekijät pohtineet
jo tuhansia vuosia. Suomen Akatemian
filosofian tutkijatohtori Matias Slavov johdattaa
luennollaan siihen, mitä aika on ja miten aikaa
tutkitaan. Kaupunginkirjaston Tarinasali.

` 4.11. Tiesitkö asuvasi Saimaan geopuistossa?
Maailmanperintöjärjestö Unesco myönsi
keväällä 2021 Saimaa Geoparkille
kansainvälisen tunnustuksen – Global
Geopark -statuksen. Saimaa Geoparkin
toiminnanjohtaja Heli Rautanen esittelee
merkittävää luontomatkailukokonaisuutta.
Kaupunginkirjaston Tarinasali.

` 18.11. Sata vuotta Lotta Svärd -järjestön

perustamisesta. Monipuolista maanpuolustustyötä ja sitten suuri hiljaisuus
Filosofian tohtori, tietokirjailija Maritta Pohls
luennoi Lotta Svärd -järjestön kiehtovista
vaiheista. Kaupunginkirjaston Tarinasali.
Kevätkauden 2022 luentojen aiheista ja
aikatauluista kerromme syksyn 2021 aikana.
JOULUMYYJÄISET la 11.12.2021
Opistotalo pukeutuu jouluun. Myyntipöydillä
on opiston kurssilaisten tekemiä taide- ja
käsitöitä, koristeita ja leivonnaisia.
KEVÄTNÄYTTELYT
pe–su 22.–24.4.2022,
opistotalo, Lappeenranta
la–su 9.–10.4.2022, Luumäki
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Kuva: EKKO

` LAPPEENRANTA
` KIELET – KANSAINVÄLISYYTTÄ JA MONIKULTTUURISUUTTA
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 14 kieltä: suomi toisena kielenä,
ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, viro, viittomakieli
(tukiviittomat), kreikka, japani, kiina ja
uutuuskielenä turkki.
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 kulttuurienvälisen vuoropuhelun vahvistamiseen.

tehdä eri tavoin saavutettua osaamista
näkyväksi. Osaamismerkin voi liittää
esimerkiksi työhakemukseen, sähköiseen ansioluetteloon, portfolioon tai
some-tiliin.
Jos haluat suorittaa merkin, ilmoita
siitä kurssin opettajalle viimeistään toisella kokoontumiskerralla ja osallistu
aktiivisesti kurssin opetukseen. Merkki
suoritetaan kurssin kuluessa näyttötehtävillä, jotka kurssin opettaja arvioi.
Arviointi perustuu Kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin,
joissa kielitaito on kuvattu kuusiportaisesti (ks. Kielten taitotasot).
Lue lisää Kielenosaaja-merkin hakemisesta EKKOn verkkosivuilta osoitteesta
ekko.fi/kielenosaaja
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Kielten kurssien tasoluokitukset
perustuvat Yleisten kielitutkintojen ja
eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti perus- (A1-A2), keski- (B1-B2) ja
ylimmälle (C1) tasolle.
Taitotasomerkintä kurssikuvauksen
lopussa merkitsee sitä, että kurssilla
tähdätään mainitulle taitotasolle.
Kurssitason vaihtaminen on mahdollista, mikäli toivotulla kurssilla on tilaa.
Vaihdosta tulee sopia opiston toimiston ja opettajan kanssa.
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin voi tutustua tarkemmin
kielten kurssisivuilla osoitteessa
peda.net/ek2.

OPINTONEUVONTA

NÄYTÄ KIELITAITOSI
OSAAMISMERKILLÄ!
EKKOn opiskelijat voivat suorittaa
joillakin kursseilla digitaalisen Kielenosaaja-merkin. Kurssit, joilta osaamismerkkiä voi hakea, on opinto-ohjelmassa merkitty *:llä. Digitaalinen
osaamismerkki on tunnustus ja todiste
osaamisesta, jonka henkilö on hankkinut harrastuksissa, työssä tai vaikkapa
kansalaisopiston kurssilla. Tarkoitus on

KIELTEN TAITOTASOT

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

Vieraiden kielten vastuuopettaja
Tarmo Mahla, tarmo.mahla@ekko.
fi, on tavattavissa opintoneuvontaa
varten ma 16.8. klo 13.00–17.00, Pohjolankatu 27 tai puhelvimitse 050 555
8466. Hän auttaa sopivan taitotason
valinnassa ja opastaa keväältä 2021
jatkavien vieraiden 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 pienryhmäopetusta (alle 8 opiskelijaa).
Yksilöopetuksen hinta on 251 euroa/10 oppituntia, à 45 minuuttia.
Pienryhmäopetuksen hinta määräytyy
ryhmän koon mukaan.
Opiskelun alussa sovitaan tuntimääristä 10 oppitunnin paketeissa. Maksu
suoritetaan ennen opetuksen alkua
opiston toimistoon.

TIEDUSTELUT
Tarmo Mahla (vieraat kielet),
050 555 8466, tarmo.mahla@ekko.fi
Sirpa Tereska (suomi),
044 566 3364, sirpa.tereska@ekko.fi
Huom! Hankithan oppikirjan vasta
kun kurssin alkaminen on varmistunut!

` 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 sähköpostilla sirpa.tereska@ekko.fi (englanniksi, venäjäksi).
ma 9.8., 16.8. ja 23.8. klo 13–17,
30.8.–14.12., 10.1.–25.4. ma klo
15–16
Kurssit 2021-2022
• luku- ja kirjoitustaidon kurssit
• intensiiviset päiväkurssit (A1-B1)
• muut suomen kielen kurssit (A1-B2)
• yksilö- ja pienryhmäopetus
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu kurssille internetissä
(ekko.fi ➝ Hae kursseja / Ilmoittaudu)
tai opistotalolla, Pohjolankatu 27.
Katso toimiston aukioloajat s. 4. Jos
ilmoittaudut netissä, tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Kurssimaksu
suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Katso lisätietoja ilmoittautumisesta s. 5-6.
Kurssitiedot
Opiskeluajat ja -paikat sekä kurssin
teemat löydät kurssiesittelyissä
s. 14-18. Voit lukea lisää kurssien

sisällöistä internetissä (ekko.fi ➝ Hae
kursseja / Ilmoittaudu). Lisätietoa suomen opiskelusta on myös EKKOn Peda.
netissa osoitteessa bit.ly/ekkosuomi
Ilmoittaudu kurssille ajoissa!
Kurssi alkaa, jos kurssille on ilmoittautunut vähintään 10 opiskelijaa 7
päivää ennen kurssin alkua. Kurssille
voi ilmoittautua jatkuvasti. Jos kurssi
on täynnä, voit jäädä varasijalle.
Kurssipaikan peruminen
Voit perua kurssipaikan 7 päivää ennen kurssin alkua toimistoon ja sinulle
maksetaan kurssimaksu takaisin. Jos
kurssi on alkanut, maksat koko kurssimaksun. Katso lisätietoja s. 6–7.
Lomat
Katso opiston työvuosi s. 3.

` FINNISH COURSES
SUOMIPISTE/FINNISH LANGUAGE
HELP DESK at EKKO in Room 108,
at Pohjolankatu 27
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 9, 16 and 23 from 1pm to 5pm
Aug 30–Dec 14, Jan 10–Apr 25 on
Mondays from 3pm to 4pm only
Courses 2021-2022
• reading and writing courses
• intensive courses (A1-B1)
• other Finnish courses (A1-B2)
• individual and small group tuition
Online registration at ekko.fi ➝ Hae
kursseja/Ilmoittaudu (the Finnish social security number is required). If you
don’t have an existing Finnish social
security number, you can also register
in the office during office hours, see
page 4.
Please make sure you register at
least seven days before the course
starts. If we fail to reach a minimum
of ten signups a week before the
course is due to start, the course will,
unfortunately, be cancelled. In that
case you will, of course, be refunded
in full. 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
Autumn holiday Oct 25–Oct 31 and
winter holiday Feb 28–Mar 6.

` 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 поанглийски).
9, 16 и 23 августа с 13 до 17 ч.
30.8.–14.12., 10.1.–25.4., по
понеделникам с 15 до 16 ч.
Курсы 2021-2022
• курсы обучения чтению и письму
• интенсивные дневные курсы
(A1-B1)
• другие курсы (A1-B2)
• частные уроки и занятия в малых
группах
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 25.–31.10., 28.2.–6.3.

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!
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KOTIVANHEMPIEN SUOMEN
KIELEN KERHO
Kerho järjestetään yhdessä Eksoten
Maahanmuuttopalveluiden kanssa
Me-talossa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: kotoutumisohjaaja
hanna-leena.iisvirta@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:
hannaleena.iisvirta@eksote.fi, tel. 040
651 1358 and sirpa.tereska@ekko.fi,
tel. 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.

` INTENSIIVISET
KURSSIT

` syksy ja kevät
Lisätietoa / Further information /
Дополнительная информация:
sirpa.tereska@ekko.fi tai
p. 044 566 3364.
Ei netti-ilmoittautumista! No online
registration! Нет онлайн записи!

` Luku- ja kirjoitustaitoa
intensiivisesti
syksy 120202a
30.8.–10.12.2021, 276 t
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma–pe 9.00–12.50
FM Pirkko Laine
Opimme lukemaan ja kirjoittamaan
latinalaisilla kirjaimilla. Harjoittelemme
numeroita, matematiikan alkeita ja
digitaitoja sekä tutustumme suomalaiseen yhteiskuntaan. Opiskelemme
suomen kielen perussanastoa ja
harjoittelemme arkipäivän kielenkäyttötilanteita. Kurssi on tarkoitettu
opiskelijoille, jotka ovat käyneet hyvin
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vähän tai ei lainkaan koulua kotimaassaan. Kurssi on ilmainen opiskelijoille,
joiden kotoutumissuunnitelmaan
kuuluu omaehtoisia opintoja. Info ja
lähtötason testaus 26.8. klo 9, Pohjolankatu 27.
Literacy course is aimed at immigrants
who have not had the opportunity to
receive sufficient education or general
education in their own country. The
course is free for students whose civic
integration plans include self-motivated education at Etelä-Karjalan kansalaisopisto (Adult Education Centre of
South Karelia). Information session
and level test August 26th at 9am,
Pohjolankatu 27.
Kevät / Spring term:

` Luku- ja kirjoitustaitoa
intensiivisesti
kevät 120202b
10.1.–18.5.2022, 340 t
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma–pe 9.00–12.50
FM Pirkko Laine
Info ja lähtötason testaus 5.1. klo
9, Pohjolankatu 27. Lisätietoja: sirpa.
tereska@ekko.fi, puh. 044 566 3364.

Etusija Etelä-Karjalan alueen asukkailla. Kurssimaksun voi maksaa osissa.
(Taitotaso A1).
We study the basic vocabulary, grammar and practise speaking situations
in everyday life. The course is meant
for students with good studying skills
and who are capable of studying
online via Zoom. We distribute study
material on fb group and learning
environment Peda.net. The student
needs a computer and a headset.
Course book: Suomen mestari 1
(new edition 2020), chapters 1-6 and
teacher’s own material. Registration
August 5–19, sirpa.tereska@ekko.
fi, tel. 044 566 3364 You will receive a
registration form by email. Fill it carefully. If necessary, you will be invited to
an interview to be held via Zoom. You
will receive information about getting
on the course by August 24. Priority
for residents of the South Karelia
region. The course fee can be paid in
instalments. (Level A1).
Keväällä kurssi jatkuu / The course
continues in the spring:

` Suomea intensiivisesti A,
online-kurssi

Information session and level test
January 5th at 9am. Further information: sirpa.tereska@ekko.fi;
tel. 044 566 3364.

kevät 120205b

` Suomea intensiivisesti A,

Kysy vapaita opiskelupaikkoja ja lisätietoa / Ask vacancies and further
information: sirpa.tereska@ekko.fi,
tel. 044 566 3364.

online-kurssi
syksy 120205a
30.8.–10.12.2021, 210 t / 343,00 €
ma–pe 8.15–11.00
LitM Tiina Pasanen
Opiskelemme suomen kielen perussanastoa ja -rakenteita sekä harjoittelemme pieniä puhe- ja asiointitilanteita. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille,
joilla on hyvät opiskeluvalmiudet ja
kyky opiskella Zoomissa. Opiskelumateriaalin jaamme fb-ryhmässä ja Peda.
netissa. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja headsetin (kuuloke ja mikrofoni). Oppikirja Suomen mestari 1 (uusi
painos v. 2020) kpl:t 1-6 ja opettajan
lisämateriaali. Ilmoittautuminen
5.–19.8. sirpa.tereska@ekko.fi tai
p. 044 566 3364. Saat sähköpostiisi
ilmoittautumislomakkeen. Täytä se
huolellisesti. Tarvittaessa järjestämme
haastattelun Zoomissa. Ilmoitamme
opiskelupaikasta viimeistään 24.8.

10.1.–18.5.2022, 255 t / 417,00 €
ma–pe 8.15–11.00
LitM Tiina Pasanen

` Suomea intensiivisesti B
syksy 120206a
31.8.–10.12.2021, 210 t / 343,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ti–to 8.30–12.00, pe 8.30–11.00
FM Kaija Torri
Opiskelemme äänteet, numerot,
tervehdykset, kertomaan perustietoja itsestä ja käyttämään suomea
arkipäivän tilanteissa esim. kioskilla.
Kurssi sopii myös opiskelijoille, jotka
tarvitsevat vielä tukea lukemisessa ja
kirjoittamisessa latinalaisella kirjaimistolla. Oppikirja No niin! 1, kpl:t 1-6 ja
opettajan lisämateriaali. Ilmoittautuminen 5.–19.8. sirpa.tereska@ekko.
fi tai p. 044 566 3364. Saat kutsun
haastatteluun. Haastattelussa täytät

ilmoittautumislomakkeen. Ilmoitamme opiskelupaikasta viimeistään
24.8. Kurssimaksun voi maksaa osissa.
(Taitotaso A1).
We study pronunciation, numbers,
greetings, to tell basic information
about yourself and use Finnish in
everyday life, such as at a kiosk. The
course is designed also for students
who need support in reading and
writing in Latin alphabet. The coursebook: No niin! 1, chapters 1-6 and
teacher's own material. Registration
August 5–19, sirpa.tereska@ekko.fi,
tel. 044 566 3364. You will be invited
to an appointment, where you fill in
the registration form. You will receive
information about getting on the
course by August 24. The course fee
can be paid in instalments. (Level A1).
Мы учим произношение, числа,
приветсвия, как рассказать
основную информацию о
себе и употреблять финский в
повседневной жизни, напр. в
киоске. Курс предназначен также
для студентов, которые нуждаются
в поддержке в чтении и письме на
латинице. Учебник: No niin! 1, главы
1-6 и дополнительный материал
учителя. Запись на курс со 5 по
19 августа по email sirpa.tereska@ekko.fi, teл. 044 566 3364.
Вас пригласят на встречу, где вы
заполните регистрационную форму.
Вам сообщат о зачислении на курс
не позднее 24 августа. Оплату
можно внести по частям. (Уровень
А1).

` Suomea intensiivisesti B,
jatko
syksy 120208a
30.8.–10.12.2021, 210 t / 343,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma–ke 8.30–12.00 ja to 8.30–11.00
FM Sirpa Tereska
Opiskelemme arkielämässä tarvittavia suullisia ja kirjallisia taitoja, esim.
puhelinfraaseja, lääkärillä asiointia,
kutsun ja sähköpostin kirjoittamista.
Opimme myös työnhakuun liittyvää
sanastoa. Oppikirja No niin! 2, kpl:t 1-5
ja opettajan lisämateriaali. Ilmoittautuminen 5.–19.8. sirpa.tereska@ekko.fi tai p. 044 566 3364. Saat kutsun
haastatteluun. Haastattelussa täytät
ilmoittautumislomakkeen. Täytä lomake huolellisesti. Ilmoitamme opiskelupaikasta viimeistään 24.8. Kurssimaksun voi maksaa osissa. Huom! Kurssi
loppuu perjantaina 10.12., koska 6.12.
ei ole oppitunteja. (Taitotaso A2).
Keväällä kurssi jatkuu / The course continues in the spring / Курс
продолжится весной:

` Suomea intensiivisesti B,
jatko
kevät 120208b
10.1.–7.4.2022, 180 t / 294,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma–ke 8.30–12.00 ja to 8.30–11.00
FM Sirpa Tereska
Kysy vapaita opiskelupaikkoja ja lisätietoa / Ask vacancies and further
information: sirpa.tereska@ekko.fi,
p. 044 566 3364.

Keväällä kurssi jatkuu / The course continues in the spring / Курс
продолжится весной:

` Suomea intensiivisesti

` Suomea intensiivisesti B

syksy 120209a

kevät 120206b

30.8.–9.12.2021, 165 t / 270,00 €
ma–to 12.30–15.15
LitM Tiina Pasanen

11.1.–18.5.2022, 255 t / 417,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ti–to 8.30–12.00, pe 8.30–11.00
FM Kaija Torri
Kysy vapaita opiskelupaikkoja ja lisätietoa / Ask vacancies and further
information / Вопросы о наличии
свободных мест: sirpa.tereska@
ekko.fi, p. 044 566 3364.

edistyneille, online-kurssi

Opiskelemme vaativampaa sanastoa ja
harjoittelemme kielen eri osa-alueita,
erityisesti puhumista. Luemme uutisia
ja muita asiatekstejä. Pidämme esityksiä ja katsomme lyhytelokuvia. Teemme kännykällä videoita. Kurssi sopii
YKI-testiin valmistautuville. Opiskelemme Zoomissa. Opiskelussa tarvitset
tietokoneen ja headsetin (kuulokkeet
ja mikrofoni). Oppimateriaali jaetaan
fb-ryhmässä ja Peda.netissa. Oppi-

kirjana Oma suomi 2 ja opettajan
omaa materiaalia. Ilmoittautuminen
5.-19.8. sirpa.tereska@ekko.fi. Saat
sähköpostiisi ilmoittautumislomakkeen. Täytä se huolellisesti. Tarvittaessa järjestämme haastattelun Zoomissa.
Ilmoitamme opiskelupaikasta viimeistään 24.8. Etusija Etelä-Karjalan alueen
asukkailla. Kurssimaksun voi maksaa
osissa. (Taitotaso A2.2-B1).
Keväällä kurssi jatkuu:

` Suomea intensiivisesti
edistyneille, online-kurssi
kevät 120209b
10.1.–7.4.2022, 144 t / 235,00 €
ma–to 12.30–15.15
LitM Tiina Pasanen
Kysy vapaita opiskelupaikkoja ja
lisätietoa: sirpa.tereska@ekko.fi,
p. 044 566 3364.

` MUUT SUOMEN
KIELEN KURSSIT

` syksy
` Suomi 1
syksy 120221a
7.9.–9.12.2021, 52 t / 85,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 15.30–17.00
FM Kaija Torri
Opiskelemme suomen kielen alkeita,
mm. äänteet, numerot, tervehdykset
ja kertomaan vähän itsestä. Oppikirjana Suomen mestari 1 (uusi painos v.
2020), kpl:t 1-4. (Taitotaso A1).
A course for very beginners. Course book Suomen mestari 1 (new
edition), chapters 1-4. (Level A1).
Kурс финского языка для самых
начинающих. Учебник Suomen
mestari 1 (нoвое издание), уроки 1-4.
(Уровень А1).

` Uusi! Suomi 1,
online-kurssi
syksy 120211a
7.9.–9.12.2021, 52 t / 85,00 €
ti ja to 19.00–20.30
FM Cristina Anttila
Aktiivista kielenkäyttöä erilaisissa
arkielämän tilanteissa. Opimme mm.
kertomaan itsestä ja perheestä sekä
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opettelemme suomen perusrakenteita. Oppikirjana Suomen mestari 1 (uusi
painos v. 2020), kpl:t 1-4. (Taitotaso
A1). An evening online course for very
beginners. Course book Suomen mestari 1 (new edition), chapters 1-4. (Level A1). Онлайн курс финского языка
для самых начинающих. Учебник
Suomen mestari 1, (нoвое издание),
уроки 1-4. (Уровень А1).

` Suomi 2
syksy 120222a
7.9.–9.12.2021, 52 t / 85,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 17.15–18.45
FM Ekaterina Turkia

(OS)
9.9.–9.12.2021, 26 t / 43,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
to 13.00–14.30
FM Kaija Torri

9.9.–12.11.2021, 22 t / 37,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
to 19.00–20.30
FM Sirpa Tereska

Matalan kynnyksen suomen kielen
kurssi + 55-vuotiaille. Opiskelemme
jokapäiväisiä arkielämän asiointitilanteita ja juttelemme ajankohtaisista
aiheista. Tutustumme myös erilaisten
asioimisnettisivustojen käyttöön
opiskelijoiden toiveiden mukaisesti.
Opettajan oma materiaali.
(Taitotaso A1-A2).

Kiinnostaako YKI-testi? Onko vaikea
kirjoittaa tekstejä? Mikä on päälause,
sivulause ja kappale? Opettelemme kirjoittamaan erilaisia tekstejä:
viestejä, sähköposteja ja mielipiteitä.
Harjoittelemme puheeseen reagointia
ja mielipiteen kertomista. Viimeinen
kurssipäivä poikkeuksellisesti perjantaina 12.11. Opettajan oma materiaali.
(Taitotaso A2).

` Uusi! Suomea ja sukkia

Opiskelemme suomen kielen perusrakenteita ja sanastoa. Opimme terveysja sairaussanastoa sekä puhumaan
luonnosta ja vapaa-ajasta. Oppikirjana
on Suomen mestari 2, kpl:t 2-4.
(Taitotaso A2.1).

7.9.–7.12.2021, 26 t / 43,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ti 13.00–14.30
FM Kaija Torri
Suomen kielen kurssi kaikille neulomisesta kiinnostuneille. Opimme lukemaan neuleohjeita ja neulomaan villasukat tai lapaset. Neulomisen ohessa
opiskelemme arkielämän sanastoa.
Opiskelija hankkii itse langan ja puikot.
Opettaja auttaa materiaalivalinnassa
ensimmäisellä kurssikerralla.
(Taitotaso A1-A2).

` Suomi 3
syksy 120223a
7.9.–9.12.2021, 52 t / 85,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 19.00–20.30
FM Ekaterina Turkia
Jatkamme suomen kielen perussanaston opiskelua. Opiskelemme tilaamaan ruokaa ravintolassa, neuvomaan
tietä, varaamaan ajan lääkäriin ja
kertomaan omasta työstä. Oppikirjana
on Suomen mestari 1 (uusi painos v.
2020), kpl:t 8-9 ja Suomen mestari 2,
kpl:t 1-2. (Taitotaso A1.3-A2.1).

LAPPEENRANTA

(OS)
syksy 120225a

` Suomi 4

syksy 120216a

` Uusi! Kirjoitan ja puhun

syksy 120217a

Jatkamme alkeiden opiskelua.
Opimme kertomaan, mitä teemme
päivän aikana, missä asumme ja mihin
haluamme matkustaa. Oppikirjana
on Suomen mestari 1 (uusi painos v.
2020), kpl:t 4-7. (Taitotaso A1).

(OS) (keke)
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` Uusi! Suomea senioreille

syksy 120224a
6.9.–13.12.2021, 52 t / 85,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma ja ke 15.30–17.00
FM Ekaterina Turkia

` Uusi! Suomi 4,
online-kurssi
syksy 120214a
6.9.–13.12.2021, 52 t / 85,00 €
ma ja ke 17.15–18.45
FM Cristina Anttila
Harjoittelemme perusrakenteita ja
parannamme puhumisvalmiuksia. Teemoina ovat mm. lääkärissä käyminen,
suomalainen mökkireissu, vapaa-aika
ja harrastukset. Oppikirjana on
Suomen mestari 2, kpl:t 2-4.
(Taitotaso A2.1).

` Uusi! Suomi 5,
online-kurssi
syksy 120215a
6.9.–13.12.2021, 52 t / 85,00 €
ma ja ke 15.30–17.00
FM Cristina Anttila
Jatkamme perusrakenteiden opiskelua
ja parannamme puhumisvalmiuksia.
Teemoina ovat mm. ostokset ja asiointi, asiointi virastossa, koulutus ja työ,
parisuhde, perinteiset juhlat ja tavat
Suomessa. Oppikirjana on Suomen
mestari 2, kpl:t 5-8. (Taitotaso A2.1).

` Suomi 7 *
syksy 120227a
6.9.–13.12.2021, 52 t / 85,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma ja ke 15.30–17.00
FM Sanna Nurmi
Opettelemme kertomaan mm.
perhe-elämästä ja kulttuurieroista.
Harjoittelemme mielipiteen ilmaisua. Aktivoimme kodintekniikkaan,
työkaluihin ja urheiluun liittyvää
sanastoa sekä tutustumme puhekielen
piirteisiin. Opimme vertaamaan asioita
ja käyttämään erilaisia lausetyyppejä.
Ymmärrämme essiivin ja translatiivin
eron. Oppikirjana on Suomen mestari
3, kpl:t 5-8. Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä. (Taitotaso A2.2).

` Uusi! Luen ja puhun,
online-kurssi (OS)
syksy 120226a
6.9.–13.12.2021, 52 t / 85,00 €
ma ja ke 17.30–19.00
FM Pekka Tuuva
Luemme erilaisia lehtitekstejä ja katsomme suomalaisia dokumenttiohjelmia. Tekstien ja ohjelmien perusteella
keskustelemme historiasta, yhteiskunnasta, kulttuurista, luonnosta ja
ajankohtaisista aiheista. Teemme myös
kuullun ymmärtämistehtäviä. Kurssi
sopii myös YKI-testiin valmistautuville.
Opettajan oma materiaali.
(Taitotaso A2.2-B1).

` Uusi! YKI-testiin valmistava
kurssi
syksy 120219a

` kevät

` Uusi! Suomea senioreille

` Suomi 1

kevät 120237b

kevät 120241b

10.9.–10.12.2021, 39 t / 65,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
pe 9.00–11.30
FM Pekka Tuuva
Kurssilla harjoittelemme yleisen
kielitutkinnon keskitason testiä varten
kielen eri osa-alueita: puhumista, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja kirjoittamista. Opettajan oma
materiaali. (Taitotaso A2.2-B1).

` Uusi! Rikasta suomea,

Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Opiskelemme suomen kielen
alkeita, mm. äänteet, numerot, tervehdykset ja kertomaan vähän itsestä.
Oppikirjana Suomen mestari 1 (uusi
painos v. 2020), kpl:t 1-4. (Taitotaso
A1).
Course time and place will be announced later. A course for very beginners. Course book Suomen mestari 1
(new edition), chapters 1-4. (Level A1).
Время и место будут объявлены
позже. Kурс финского языка для
самых начинающих. Учебник
Suomen mestari 1 (нoвое издание),
уроки 1-4. (Уровень А1).

online-kurssi (OS)
syksy 120228a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 43,00 €
ti 18.15–19.45
FM Pekka Tuuva
Opiskelemme sanojen muodostamista
ja mietimme sanojen merkityksiä eri
konteksteissa. Opimme ymmärtämään
suomalaisia sananlaskuja ja sanontoja.
Opimme käyttämään kieltä monipuolisemmin ja rikkaammin. Opettajan
oma materiaali. (Taitotaso B1).

` Uusi! Kipinä suomeen,
online-kurssi (OS)

` Suomi 2
kevät 120242b
11.1.–7.4.2022, 48 t / 78,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 15.30–17.00
FM Kaija Torri
Katso sisältö kuten kurssissa 120222a.
(Taitotaso A1).

` Uusi! Suomi 2,

syksy 120229a

online-kurssi

7.9.–9.12.2021, 43 t / 70,00 €
ti 16.30–18.00, to 17.00–18.00
FM Sanna Nurmi

kevät 120232b

Harjoittelemme omien ajatusten,
kokemusten ja mielipiteiden ilmaisua
keskustelemalla ja kirjoittamalla eri
aihepiireistä. Opiskelumateriaalina
tiistaisin Samalla kartalla 2 -kirjan
asiatekstit, tarinat ja haastattelut sekä
sanasto- ja rakennetehtävät (esim. lauseenvastikkeet ja partisiipit). Torstaina
keskustelemme 60 min opiskelijoiden
toivomista teemoista. (Taitotaso B2).

` Uusi! Kirjat auki!,

11.1.–7.4.2022, 48 t / 78,00 €
ti ja to 19.00–20.30
FM Cristina Anttila
Katso sisältö kuten kurssissa 120222a.
(Taitotaso A1).

` Suomi 3

syksy 120230a
9.9.–9.12.2021
to 18.15–19.00, 13 t / 22,00 €
FM Sanna Nurmi

13.1.–7.4.2022, 24 t / 40,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ti 13.00–14.30
FM Kaija Torri
Katso sisältö kuten kurssissa 120217a.
(Taitotaso A1-A2).

` Suomi 4
kevät 120244b
11.1.–7.4.2022, 48 t / 78,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 19.00–20.30
FM Ekaterina Turkia
Katso sisältö kuten kurssissa 120224a.
(Taitotaso A2.1).

` Suomi 5
kevät 120245b
10.1.–6.4.2022, 48 t / 78,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma ja ke 15.30-17.00
FM Ekaterina Turkia
Katso sisältö kuten kurssissa 120215a.
(Taitotaso A2.1).

` Uusi! Suomi 5,
online-kurssi
kevät 120235b
10.1.–6.4.2022, 48 t / 78,00 €
ma ja ke 17.15–18.45
FM Cristina Anttila
Katso sisältö kuten kurssissa 120215a.
(Taitotaso A2.1).

` Uusi! Suomi 6,
online-kurssi

kevät 120243b

kevät 120236b

11.1.–7.4.2022, 48 t / 78,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti ja to 17.15–18.45
FM Ekaterina Turkia

10.1.–6.4.2022, 48 t / 78,00 €
ma ja ke 15.30-17.00
FM Cristina Anttila

Katso sisältö kuten kurssissa 120223a.
(Taitotaso A1.3-A2.1).

online-kurssi (OS)

(OS)

Vahvistamme rakenteiden hallintaa ja
laajennamme sanavarastoa. Teemoina
ovat mm. kulttuuri ja taide, historia ja
yhteiskuntatieto, kierrätys, energiansäästö sekä puhekielen piirteet. Oppikirjana on Suomen mestari 3, kpl:t 1-4.
(Taitotaso A2.2).

Luemme suomenkielisen romaanin.
Valitsemme kirjan yhdessä kurssin
alussa. Opiskelija hankkii kirjan itse,
esim. e-kirjana. (Taitotaso B2).

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!

LAPPEENRANTA

17

` Suomi 8 *
kevät 120248b
10.1.–6.4.2022, 48 t / 78,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma ja ke 15.30–17.00
FM Sanna Nurmi
Harjoittelemme virallista asiointia ja
työnhakua (hakemus, cv, haastattelu).
Luemme tiedotteita, sääntöjä, ohjeita
ja esitteitä. Opimme ehdottamaan,
kieltäytymään ja suostuttelemaan.
Laajennamme mm. tekniikkaan,
tieteeseen ja arkkitehtuuriin liittyvää
sanastoa. Ymmärrämme partisiippien
peruskäytön. Oppikirjana on Suomen
mestari 4, kpl:t 1-4. Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä. (Taitotaso B1).

` Uusi! Kipinä suomeen,
online-kurssi (OS)
kevät 120249b
11.1.–7.4.2022, 40 t / 65,00 €
ti 16.30–18.00, to 17.00–18.00
FM Sanna Nurmi
Katso sisältö kuten kurssissa 120229a.
(Taitotaso B2).

` ENGLANTI
` Uusi! Englanti 1,
etäopetus (OS)
syksy 120400a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120400b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
ma 17.15–18.45
FM Anna Mankonen
Alkeiskurssi henkilöille, jotka eivät
ole aiemmin opiskelleet englantia.
Harjoittelemme aktiivista kielenkäyttöä erilaisissa arkielämän tilanteissa.
Opimme mm. kertomaan itsestä ja
perheestä sekä perehdymme englannin perusrakenteisiin. Oppikirjana Dive
into English, alusta. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. (Taitotaso A1).

` RUOTSI

` Englanti 2

` Svenska för nybörjare

7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

syksy 120300a
7.9.-7.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120300b
11.1.-5.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 103, Pohjolankatu 27
ti 19.00-20.30
FM Veijo Vaakanainen

syksy 120402a
kevät 120402b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3.krs
ti 18.45–20.15
FM Anna Mankonen
Kurssi on tarkoitettu noin pari vuotta
opiskelleille ja sopii hyvin alkeiden
kertaamiseen. Harjoittelemme arkija työelämän perussanastoa sekä
helpohkoa matkailusanastoa. Opimme
lisää kielen perusrakenteita. Oppikirjana syksyllä English for you, too! Book 2,
alusta; keväällä kirja jatkuu.
(Taitotaso A1).

Ruotsin alkeita ripeään tahtiin suullista
kielitaitoa painottaen. Harjoittelemme
erityisesti arjen puhetilanteita sekä
peruskielioppia. Oppikirjana Vi ses!
- svenska för nybörjare, alusta. A Swedish course for beginners; suitable also
for those who do not speak Finnish.
The course material is completely in
Swedish. (Taitotaso A1).

` Uusi! Englanti 3,

` Uusi! Diskussion på

syksy 120404a

svenska via Zoom (OS)
syksy 120302a
7.9.–30.11.2021, 24 t / 39,00 €

kevät 120302b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
ti 17.15–18.45
FM Olli-Pekka Lindgren
Kursen är avsedd för dig som vill utveckla dina kunskaper i muntlig svenska.
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Genom att delta på distans i inspirerande par- och gruppdiskussioner
om aktuella teman kan du utöka ditt
ordförråd och få flyt i talet. Målet är att
du vågar prata svenska. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. (Taitotaso B1-B2).
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etäopetus (OS)
9.9.–9.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120404b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 39,00 €
to 17.15–18.45
FM Cristina Anttila
Kurssi sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, jotka haluavat harjoitella kielen perusrakenteita ja parantaa puhevalmiuttaan. Teemana on
englanti kansainvälisenä kielenä mm.

matkailussa, ravintolassa, lääkärissä,
harrastuksissa ja internetissä. Oppikirjana syksyllä English for You, too! Book
3; keväällä kirja jatkuu. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. (Taitotaso A1-A2).

` Let’s talk!
syksy 120412a
6.9.–13.12.2021, 17 t / 29,00 €

kevät 120412b
10.1.–4.4.2022, 16 t / 27,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 16.00–17.00
DI Katarina Kälviäinen
Tule aktivoimaan englannin arkipäivän
keskustelutaitojasi rennossa ilmapiirissä. Opettajan omat materiaalit, jotka
sisältyvät kurssimaksuun.
(Taitotaso A2).

` Uusi! English for work and
leisure, etäopetus
syksy 120422a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120422b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
ke 18.45–20.15
FM Anna Mankonen
Kurssin pääpaino on työelämän
kielenkäyttötilanteissa. Teemoina ovat
mm. oman työn ja työpaikan esittely,
puhelinkeskustelut ja työmatkat. Vastapainona harjoittelemme vapaa-aikaan liittyviä kielenkäyttötilanteita
(esim. juhannus mökillä ja vaellusretki
Lapissa). Oppikirjana syksyllä @Work,
kpl:t 1-4; keväällä kpl:t 5-9. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. (Taitotaso A2-B1).

` Uusi! Englannin aktivointi
ja kertaus, etäopetus
syksy 120410a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120410b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
ti 17.15–18.45
FM Cristina Anttila
Monipuolisesti kielen eri osa-alueita
harjoittava kurssi. Laajennamme sanavarastoa, keskustelemme kiinnostavista asioista ja syvennämme kieliopin
tuntemusta. Oppikirjana yksikielinen
English File third edition Intermediate
Student’s Book (Oxford University
Press, ISBN 978-0-19-459710-4). Kirjan
mukana opiskelua tukeva DVD-lisämateriaali. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.
(Taitotaso B1).

` Uusi! Stepping stones 3,
etäopetus

` SAKSA
` Uusi! Saksa 1 (OS)

syksy 120428a

syksy 120500a

8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120428b

kevät 120500b

12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
ke 17.00–18.30
FM Anna Mankonen
Kurssi sopii opiskelijoille, jotka hallitsevat jo englannin perusrakenteet ja
keskeisen sanaston. Teemme erityisesti
kuuntelu- ja keskustelutehtäviä. Oppikirjan kappaleet käsittelevät englantia
maailmankielenä, ajankohtaisia globaaleja teemoja sekä arjen kielenkäyttöä esimerkiksi asumista, rahankäyttöä
ja ihmissuhteita. Oppikirjana syksyllä
Stepping Stones 3, kpl:t 5-8; kevään
oppikirja valitaan myöhemmin. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. (Taitotaso B1-B2).

10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 19.00–20.30
FM Veijo Vaakanainen
Kurssilla opiskelemme saksan kielen
alkeita suullista kielitaitoa painottaen
ja tutustumme saksalaiseen kulttuuriin. Aiheina mm. perheestä kertominen ja matkailuun liittyviä tilanteita.
Oppikirjana syksyllä Hallo! 1, kpl:t 1-4;
keväällä kpl:sta 5 lähtien.
(Taitotaso A1).

` Saksa 3
syksy 120502a

` English for advanced

8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

learners (OS)

kevät 120502b

syksy 120432a

12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 103, Pohjolankatu 27
ke 19.00–20.30
FM Veijo Vaakanainen

6.9.–13.12.2021, 26 t / 43,00 €

kevät 120432b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 40,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 17.15–18.45
DI Katarina Kälviäinen

Jatkamme saksan kielen perusteiden
opiskelemista. Aiheina mm. matkailu,
asuminen ja työ. Kurssilla painotetaan
erityisesti suullista kielitaitoa unohtamatta kuitenkaan kielioppia. Kurssin
alussa kertaamme aiemmassa kirjassa
olleita rakenteita. Oppikirjana syksyllä
Hallo! 2, alusta; keväällä kirja jatkuu.
(Taitotaso A2).

` Saksaa edistyneille (OS)
syksy 120504a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120504b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs
ti 17.15–18.45
FM Sanna Heikkeri
Kurssi soveltuu pitemmälle ehtineille
saksan opiskelijoille tai saksaa esim.
koulussa aiemmin lukeneille. Opiskelemme sanastoa ja rakenteita erilaisten
kirjoitettujen ja puhuttujen tekstien
kautta (esim. lehtiartikkeli, essee, novelli, haastattelu) ja teemme tekstien
pohjalta erilaisia kommunikatiivisia
harjoituksia. Materiaalina opettajan ja
opiskelijoiden valitsemia tekstejä. Ei
oppikirjaa. (Taitotaso B1- B2).

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+).

` Uusi! Way Ahead
Online Course - Advanced
English Conversation (OS)
syksy 120490a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120490b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
ti 17.00–18.30
DI Katarina Kälviäinen
Join us online via Zoom, from the
comfort of your home. Welcome to
practise and improve your English,
through active conversation on different topics. Increase the level of your
English through reading, listening,
expressing your opinion, role play
exercises or presentations. Widen
your vocabulary and improve your
grammar. Course book: Way Ahead. Ks.
etäopiskeluohjeet s. 9. (Skill level C1).
MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!
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` RANSKA

` Échanger et discuter en

` Ranska 1 (OS)

syksy 120608a

syksy 120601a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120601b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 19.00–20.30
FM Tarmo Mahla
Aloitamme alkeista. Kurssin jälkeen
osaamme lukea ja ääntää ranskaa, kertoa perustietoja itsestämme, perheestä, harrastuksista ja työstä. Oppikirjana
syksyllä C’est parfait ! 1, alusta; keväällä
kirja jatkuu. (Taitotaso A1).

` Ranska 2 *

français (keke)

syksy 120701a

kevät 120608b

23.8.–2.9.2021, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-to 17.15–19.30
FM Tarmo Mahla

13.1.–7.4.2022, 24 t / 40,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs
to 17.45–19.15
Tuntiopettaja Marien Lallemand
Découverte de la culture Française à
travers des discussions et des lectures
d’articles de journaux. Approfondissement de la compréhension orale sur
des thèmes variés : actualité, gastronomie, tourisme... Cours destiné à des
débutants qui peuvent communiquer
de manière simple. (Taitotaso A2).

` Ranskaa edistyneille (OS)

7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

syksy 120610a

kevät 120602b

9.9.–9.12.2021, 26 t / 43,00 €

11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti 17.15–18.45
FM Tarmo Mahla

kevät 120610b

` Ranska 4
syksy 120603a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120603b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ke 19.00–20.30
FM Tarmo Mahla
Kurssilla tutustumme hieman syvemmin ranskalaiseen kulttuuriin ja tapoihin, opimme kuvailemaan henkilöä,
puhumaan mm. juhlista, matkailusta
ja teknologian käytöstä, sekä kartutamme asiointisanastoa esim. lääkärin
vastaanotolla. Oppikirjana syksyllä
Chez Olivier 1, kpl 16 ja Chez Olivier 2,
alusta; keväällä kirja jatkuu.
(Taitotaso A1-A2).

aktivoiva kurssi,
elo-syyskuu (OS)

9.9.–9.12.2021, 26 t / 43,00 €

syksy 120602a

Kurssin jälkeen osaamme suorittaa
vaatehankintoja, kertoa arkirutiineista,
vapaa-ajasta, neuvoa ja kysyä tietä,
asioida ravintolassa ja sopia tapaamisista. Oppikirjana syksyllä C’est parfait
! 1, kpl:sta 6 lähtien; keväällä kirja
jatkuu. Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä. (Taitotaso A1).

` Uusi! Venäjän puhetta

13.1.–7.4.2022, 24 t / 40,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs
to 16.00–17.30
Tuntiopettaja Dina Lindström
Kartutamme sanavarastoa ja kertaamme kielioppia. Keskustelemme ja
teemme harjoituksia ranskankielisten
ajankohtaisohjelmien (internetistä)
pohjalta. Keskustelua (3 kertaa/lukukausi) syntyperäisen opettajan Marien
Lallemandin johdolla. Oppimateriaali ja mahdolliset omakustanteiset
vierailukäynnit sovitaan kurssin alussa.
Monisteet sisältyvät kurssimaksuun.
(Taitotaso B2).

` VENÄJÄ
` Uusi! Venäjän
aakkoskurssi, elokuu (OS)
syksy 120700a
23.–26.8.2021, 8 t / 20,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma-to 15.30–17.00
FM Tarmo Mahla
Kurssin jälkeen osaamme lukea venäjän kielen käyttämiä kyrillisiä kirjaimia.
(Taitotaso A1).

Opettelemme toimimaan eri käytännön puhetilanteissa ja hankimme
valmiuksia reagoida puhutun kielen
haasteisiin. Kurssi sopii noin 3-4 vuotta
opistossa opiskelleille. Oppikirjana
Konetšno! Venäjän suullisen viestinnän
kurssi. (Taitotaso A2).

` Venäjä 1 A (OS)
syksy 120702a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120702b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 17.15-18.45
FM Tarmo Mahla
Alusta liikkeelle lähtevä kurssi. Kurssin
jälkeen osaamme lukea ja ääntää venäjää, kertoa itsestämme perustietoja,
kuten nimi, perhe, harrastukset ja työ.
Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 1, 2020
uusittu painos, kpl:t 1-4; keväällä kpl:t
5-7. (Taitotaso A1).

` Venäjä 1 B (OS)
syksy 120703a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120703b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ke 15.30–17.00
FM Tarmo Mahla
Ks. sisältö kuten kurssissa 120702a.
(Taitotaso A1).

` Uusi! Venäjä 1 C,
etäopetus (OS)
syksy 120704a
10.9.–10.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120704b
14.1.–8.4.2022, 24 t / 39,00 €
pe 15.30–17.00
FM Tarmo Mahla
Ks. sisältö kuten kurssissa 120702a. Ks.
etäopiskeluohjeet s. 9. (Taitotaso A1).
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` Venäjä 2 A *

syksyllä Kafe Piter 1, kpl:sta 15 lähtien;
myöhemmin keväällä siirrymme Kafe
Piter 2:een. (Taitotaso A1-A2).

syksy 120705a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120705b

` Venäjä 7 (OS)

11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
ti 15.30–17.00
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
FM Tarmo Mahla

syksy 120710a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120710b

Aluksi kertaamme kirjan alkuosaa.
Kurssin jälkeen osaat kertoa asumisesta, työpaikasta, kielitaidosta ja kiinnostuksen kohteista. Oppikirjana syksyllä
Kafe Piter 1, 2020 uusittu painos,
kpl:sta 7 lähtien; keväällä kirja jatkuu.
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä.
(Taitotaso A1).

` Venäjä 2 B *
syksy 120706a
9.9.–9.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120706b

12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ke 17.15–18.45
FM Tarmo Mahla
Kurssin jälkeen osaamme osallistua
helppoihin keskustelutilanteisiin
tavallisimmista aiheista. Tutustumme
lähemmin venäläisten elämään tämän
päivän Venäjällä ja sen ulkopuolella.
Oppikirjana syksyllä Kafe Piter 3, kpl:t
7-8 sekä runsaasti opettajan materiaalia; keväällä sovimme oppikirjasta
ryhmässä. (Taitotaso B1).

13.1.–7.4.2022, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
to 17.15–18.45
FM Tarmo Mahla

` Puhu ja nauti

Ks. sisältö kuten kurssissa 120705a.
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä.
(Taitotaso A1).

6.9.–13.12.2021, 26 t / 43,00 €

-keskustelukurssi (keke)
syksy 120712a

` Venäjä 3 (keke)
syksy 120707a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120707b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ti 17.00–18.30
FM Anna Mankonen

kevät 120712b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 40,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 19.00–20.30
Dos. Svetlana Nikulina
Keskusteluryhmä edistyneille. Kurssilla
keskustelemme, kuuntelemme ja
katselemme uutisia Venäjän ajankohtaisista asioista, esim. sosiaaliturva,
ympäristö, ekologia ja nykyteknologia.
Oppimateriaali, joka sisältyy kurssimaksuun, sovitaan kurssin alussa.
(Taitotaso B2-C1).

Alkeiden neljäs lukuvuosi. Jatkamme
sanaston, kieliopin ja arkielämän puhetilanteiden harjoittelua. Oppikirjana
syksyllä Kafe Piter 1, kpl:sta 16 lähtien;
keväällä aloitamme Kafe Piter 2 -kirjan.
(Taitotaso A1).

` Uusi! Espanjaa aamu-

` Venäjä 5

syksy 120810a

` ESPANJA
virkuille 1, etäopetus (OS)
10.9.–10.12.2021, 26 t / 42,00 €

syksy 120708a

kevät 120810b

9.9.–9.12.2021, 26 t / 42,00 €

14.1.–8.4.2022, 24 t / 39,00 €
pe 9.00–10.30
FM Olli-Pekka Lindgren

kevät 120708b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
to 19.00–20.30
FM Tarmo Mahla
Kurssin jälkeen osaamme keskustella
lomanvietosta, juhlista ja ostosten
teosta. Lisäksi osaamme asioida
ravintolassa ja kahvilassa. Oppikirjana

Opettelemme espanjan kielen alkeita käytännön matkailutilanteissa.
Ymmärrämme ja käytämme tuttuja
arkipäivän ilmauksia esim. tervehdimme ja hyvästelemme eri vuorokauden
aikoina, esittelemme itsemme ja muita

henkilöitä, kysymme vointia, tilaamme
kahvilassa ja maksamme laskun. Oppikirjana syksyllä Buenas Migas 1, kpl:t
1-3; keväällä kirja jatkuu. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9. (Taitotaso A1).

` Espanja 1 A (OS)
syksy 120800a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120800b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 17.15–18.45
FM Marika Roos
Opettelemme espanjan kielen alkeita
käytännön viestintätilanteissa. Syksyllä
aiheina esim. tervehtiminen, esittäytyminen, hyvästeleminen, itsestä,
perheestä ja vapaa-ajasta kertominen.
Oppikirjana syksyllä ¡Acción! Espanjan teksti- ja harjoituskirjat 1, kpl 1A-;
keväällä kpl 3A-. (Taitotaso A1).

` Espanja 1 B (OS)
syksy 120801a
9.9.–9.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120801b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 39,00 €
Kimpisen lukio, luokka 22,
Pohjolankatu 2
to 17.15–18.45
FM Marika Roos
Ks. sisältö kuten kurssissa 120800a.
(Taitotaso A1).

` Espanja 2 A *
syksy 120802a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120802b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 17.15–18.45
KteO Tuija Näränen
Kurssin jälkeen ymmärrämme ja
osaamme käyttää tuttuja arkipäivän
ilmauksia. Syksyllä tilaamme matkan matkatoimistossa, ilmaisemme
kellonaikoja, kysymme tietä, kuvailemme ihmisiä ja kerromme perheestä.
Keväällä tilaamme ruokaa ja juomaa
ravintolassa ja baarissa. Oppikirjana
syksyllä ¡Acción! Espanjan teksti- ja
harjoituskirjat 1, kpl:sta 5 lähtien; keväällä kirja jatkuu. Mahdollisuus hakea
osaamismerkkiä. (Taitotaso A1-A2).

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!
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` Espanja 2 B *
syksy 120803a

espanjaa 2

8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

syksy 120812a

kevät 120803b

9.9.–9.12.2021, 26 t / 42,00 €

12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ke 17.15–18.45
KteO Tuija Näränen

kevät 120812b

Ks. sisältö kuten kurssissa 120802a.
Oppikirjana syksyllä ¡Acción! Espanjan
teksti- ja harjoituskirjat 1, kpl:sta 4A
lähtien; keväällä kirja jatkuu Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä.
(Taitotaso A1-A2).

` Espanja 3 *
syksy 120804a
9.9.–9.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120804b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
to 17.15–18.45
KteO Tuija Näränen
Kurssin jälkeen ymmärrämme ja
osaamme käyttää lauseita ja usein käytettyjä arkipäivän ilmauksia. Syksyllä
kerromme ja kysymme asumisesta,
päivän rutiineista ja urheiluharrastuksista; keväällä kuvailemme tuntemuksiamme, kerromme ja kysymme mieltymyksistä ja vapaa-ajasta. Oppikirjana
syksyllä ¡Acción! Espanjan teksti- ja
harjoituskirjat 1, kpl:sta 8A lähtien; keväällä kirja jatkuu. Mahdollisuus hakea
osaamismerkkiä. (Taitotaso A1-A2).

` Espanja 4 *
syksy 120806a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120806b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ti 17.15–18.45
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiskelua
käytännön viestintätilanteissa. Kurssin
jälkeen ymmärrämme ja osaamme
käyttää lauseita ja usein käytettyjä arkipäivän ilmauksia. Syksyllä kuvailemme tuntemuksiamme, kerromme ja kysymme mieltymyksistä ja vapaa-ajasta;
keväällä ostamme vaatteita ja kenkiä.
Oppikirjana syksyllä ¡Acción! Espanjan
teksti- ja harjoituskirjat 1, kpl:sta 11A
lähtien; keväällä kirja jatkuu. Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä.
(Taitotaso A2).
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` Iltapäivän matkailu-
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13.1.–7.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
to 14.00–15.30
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiskelua käytännön matkailutilanteissa.
Ymmärrämme ja käytämme tuttuja arkipäivän ilmauksia. Syksyllä tilaamme
ruokaa ravintolassa ja kysymme tietä;
keväällä ostamme pääsylippuja, teemme hotellivarauksen sekä kerromme ja
kysymme mieltymyksistä, terveydestä
ja arkitoimista. Tutustumme myös
espanjankieliseen arkeen ja kulttuuriin. Oppikirjana syksyllä Ventana 1,
kpl:sta 4 lähtien; keväällä kirja jatkuu.
(Taitotaso A1-A2).

` Keskipäivän espanjaa 5

ruokaa, kerromme asumisesta ja
liikuntaharrastuksissa. Oppikirjana
syksyllä Ventana 2, kpl:sta 6 lähtien;
keväällä aloitamme Ventana 3 -kirjan.
(Taitotaso A2).

` Espanjan keskipäivän
jatkot
syksy 120818a
9.9.–9.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120818b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
to 12.00–13.30
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiskelua
käytännön viestintätilanteissa. Kurssin
jälkeen osaamme kuvailla jokapäiväistä elämää ennen ja nyt sekä kertoa
ja kysyä menneen ajan tapahtumista
ja kokemuksista. Oppikirjana syksyllä
¡Fantástico! 3, kpl:sta 4 lähtien; keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso A2-B1).

syksy 120814a

` Espanjan aamujatkot

6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

syksy 120820a

kevät 120814b

6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 12.00–13.30
KteO Tuija Näränen

kevät 120820b

Jatkamme espanjan kielen opiskelua
käytännön viestintätilanteissa. Kurssin
jälkeen ymmärrämme ja osaamme
käyttää lauseita ja usein käytettyjä arkipäivän ilmauksia. Syksyllä puhumme
säästä ja luonnosta; keväällä ostamme
vaatteita sekä kerromme ja kysymme
juhlista sekä kuvailemme menneitä
aikoja. Oppikirjana syksyllä Ventana 2,
kpl:sta 3 lähtien; keväällä kirja jatkuu.
(Taitotaso A2).

` Keskipäivän espanjaa 6
syksy 120816a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120816b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ke 12.00–13.30
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiskelua
käytännön viestintätilanteissa. Kurssin
jälkeen ymmärrämme ja osaamme
käyttää lauseita ja usein käytettyjä arkipäivän ilmauksia. Syksyllä kerromme
ja kysymme juhlista sekä kuvailemme
menneitä aikoja; keväällä tilaamme

10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 9.15–10.45
KteO Tuija Näränen
Jatkamme espanjan kielen opiskelua
käytännön viestintätilanteissa. Kurssin
jälkeen osaamme kirjoittaa tutuista ja
meitä kiinnostavista aiheista, kuvaamme kokemuksia ja tapahtumia
sekä ilmaisemme, perustelemme ja
kysymme mielipiteitä ja suunnitelmia
ajankohtaisista asioista. Oppikirjana
syksyllä ¡Fantástico! 4, kpl:sta 4 lähtien;
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso B1-B2).

` Uusi! Musiikkimatka
espanjankieliseen
maailmaan (OS)
kevät 120821b
22.1.-19.2.2022, 10 t / 26,00 €
Kieliluokka 203, Pohjolankatu 27
la 12.00-13.30
YTM Laura Neuvonen
Lähde musiikkimatkalle Latinalaiseen
Amerikkaan ja Espanjaan! Cumbian,
tangon, bachatan, flamencon ja
latinopopin rytmit vievät mennessään,
mutta ovat myös oiva tapa oppia
espanjaa. Perehdymme espanjankie-

lisen maailman musiikkityyleihin ja
samalla opettelemme kielen alkeita.
Kurssi on tarkoitettu kaikille aiheesta
kiinnostuneille espanjan taitotasosta
riippumatta.

` ITALIA
` Italia 1 * (OS) (keke)
syksy 120900a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120900b

Keskustelemme monipuolisista
aiheista, harjoittelemme kuullun- ja
luetunymmärtämistä sekä käytännön
kielenkäyttötilanteita. Kertaamme
kielen rakenteita, laajennamme sanastoa ja teemme kuunteluharjoituksia.
Kehitämme suullista kielitaitoa ja
käytämme jo oppimaamme kieltä monipuolisissa harjoituksissa. Oppikirjana
syksyllä Bella vista 2, alusta; keväällä
kirja jatkuu. Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä. (Taitotaso A2).

10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 19.00–20.30
Tuntiopettaja Franco Pugliese

` Italia 5 * (keke)

Aloitamme alkeista ja etenemme
tavoitteellisesti oppien italian kielen
perusteita. Sovellamme oppimaamme
käytännön kielenkäyttötilanteisiin,
joita harjoittelemme pareittain ja pienryhmissä. Opimme italian ääntämistä
ja perusrakenteita, pystymme esittäytymään sekä kertomaan itsestämme
italiaksi. Oppikirjana Bella vista 1, alusta; keväällä kirja jatkuu. Mahdollisuus
hakea osaamismerkkiä. (Taitotaso A1).

12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ke 17.15–18.45
Tuntiopettaja Franco Pugliese

syksy 120906a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

` Italia 2-3 * (keke)
syksy 120902a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120902b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ke 19.00–20.30
Tuntiopettaja Franco Pugliese

syksy 120904a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120904b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 17.15–18.45
Tuntiopettaja Franco Pugliese

Keskustelemme monipuolisista
aiheista, harjoittelemme kuullun- ja
luetunymmärtämistä sekä käytännön
kielenkäyttötilanteita. Opimme eri
aihepiirien sanastoa, kielioppia ja
tutustumme italialaiseen elämänmenoon. Kielitaitomme ja tietämyksemme italialaisesta kulttuurista kehittyy
edelleen. Oppikirjana syksyllä Bella
vista 2, kpl:sta 5 lähtien; keväällä kirja
jatkuu. Lisäoppimateriaalia opettajalta.
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä.
(Taitotaso A2-B1).

` Uusi! Italiaa yhdessä *

Jatkoa edellisvuoden Italia 1 ja 2
-kursseille. Opimme lisää kielen perusrakenteita, kartutamme sanavarastoa
ja aktivoimme suullista ilmaisua. Harjoittelemme monipuolisesti jokapäiväisiä asioimistilanteita. Opimme myös
kertomaan menneistä tapahtumista.
Käsittelemme mm. arkirutiineja, kaupungilla liikkumista, ruokakulttuuria,
matkailua. Oppikirjana syksyllä Bella
vista 1, kpl:sta 7 lähtien; keväällä kirja
jatkuu. Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä. (Taitotaso A1-A2).

` Italia 4 * (keke)

kevät 120906b

etäopetus (OS) (keke)
syksy 120908a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 43,00 €,

kevät 120908b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 40,00 €
ti 19.00–20.30
Tuntiopettaja Franco Pugliese
Sovimme oppituntien aihepiirit opiskelijoiden toiveiden mukaan: kertaamme vaikeita kielioppiasioita, täydennämme sanavarastoa juttelemalla
Italian kulttuurista, nähtävyyksistä,
matkoista, uutisista, keittiöstä, musiikista, taiteesta… kuin huomaamatta
opimme italiaa - sekä kieliopin että
käytännön kielen muodossa. Opetusmateriaali opettajalta. Soveltuu italiaa
vähintään vuoden opiskelleille. Ks.
etäopiskeluohjeet s. 9. Mahdollisuus
hakea osaamismerkkiä. (Taitotaso A2-).

` Conversiamo in italiano! *
myös etäopetus (OS) (keke)
syksy 120910a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 43,00 €

kevät 120910b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 40,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
ke 15.00–16.30
Tuntiopettaja Franco Pugliese
Harjoittelemme käytännön yleiskieltä
ja puhetilanteita, juttelemalla meitä
kiinnostavista aiheista. Käsitelemme
kirjallisia tekstejä, videoita ja puhekielessä tarvittavia italian kielen perusrakenteita. Käytännön kielitaito vahvistuu ja opimme myös uutta Italian
kulttuurista ja italialaisesta elämänmenosta. Opetusmateriaali opettajalta
(sisältyy kurssimaksuun), myös verkkomuodossa. Kurssille voi osallistua
myös etänä, ks. etäopiskeluohjeet s. 9.
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä.
(Taitotaso B1).

` VIRO
` Viro 1 (OS) (keke)
syksy 121000a
7.9.–23.11.2021, 22 t / 36,00 €

kevät 121000b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
ti 17.15–19.45
Kimpisen lukio, luokka 12,
Pohjolankatu 2
Tuntiopettaja Tiit Tönnov
Tavoitteena on oppia käyttämään kieltä arkipäivään ja matkailuun liittyvissä
tilanteissa. Kurssi sisältää runsaasti
kuuntelu- ja puheharjoituksia. Oppikirjana syksyllä Meie Keelesild, 2. painos,
2020. (Taitotaso A1).

` Uusi! Viro 2, etäopetus
(keke)
syksy 121002a
9.9.–25.11.2021, 22 t / 36,00 €

kevät 121002b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 39,00 €
to 19.00–20.30
Tuntiopettaja Tiit Tönnov
Jo useamman vuoden opiskelleille
tarkoitettu kurssi, jolla harjoittelemme monipuolisesti kielitaidon eri
osa-alueita. Runsaasti puhumista ja
luovaa kielenkäyttöä. Työskentelemme
merkittävien virolaisten elokuvien
parissa. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.
(Taitotaso A1).

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!
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` VIITTOMAKIELI

` TURKKI

` Tukiviittomien alkeet

` Uusi! Turkki 1,

syksy 121100a
18.–25.9.2021, 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 arkipäivän eri tilanteisiin sekä kuinka tukiviittomia käytetään kommunikoinnissa
puheen tukena. Aihealueina ovat mm.
perhe, vaatteet, värit, paikkoja, verbejä, ajanilmaisuja jne. Oppimateriaali
sisältyy kurssimaksuun.

` Tukiviittomien jatko
kevät 121102b
12.–19.3.2022, 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, kasvatamme sanavarastoa ja syvennämme
viittomien käyttöä kommunikoinnin
tukena. Oppimateriaali sisältyy kurssimaksuun.

` KREIKKA
` Kreikka 2 *
syksy 121300a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 121300b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ti 19.00–20.30
FM Tarmo Mahla
Aluksi kertaamme kirjan alkuosaa. Syksyllä opimme keskustelemaan ruoasta,
vaatteista, tulevaisuuden suunnitelmista ja liikkumisesta kaupungissa;
keväällä osaamme tilata ruokaa
tavernassa ja ravintolassa, varata huoneen hotellista, kirjoittaa epävirallisen
viestin, asioida puhelimessa. Oppikirjana syksyllä Communicate in Greek 1,
kpl:t 11-15; keväällä kpl:t 16-19 (kirja
voidaan hankkia yhteistilauksena).
Mahdollisuus hakea osaamismerkkiä.
(Taitotaso A1).
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etäopetus (OS) (keke)
syksy 121400a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 43,00 €

kevät 121400b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 40,00 €
ti 18.00–19.30
Tuntiopettaja Bilge Üner
Turkin alkeiskurssilla harjoittelemme ääntämistä, arjen perussanastoa
ja matkalla tarvittavia ilmauksia.
Interaktiiviset pelit ja musiikki tekevät
opiskelusta hauskempaa. Opettaja puhuu äidinkielenään turkkia ja käyttää
opetuskielinä englantia ja suomea.
Opettajan materiaali, joka sisältyy
kurssimaksuun. Ks. etäopiskeluohjeet
s. 9. (Taitotaso A1).

` JAPANI
` Japani 1 (OS) (keke)
syksy 121500a
9.9.–9.12.2021, 26 t / 43,00 €

kevät 121500b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 40,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
to 17.15–18.45
Tuntiopettaja Ayaka Suhonen
Opettelemme japanin luku- ja kirjoitustaidon ohella arkielämän suullisia
viestintätaitoja. Tutustumme myös
japanilaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. Oppikirjana syksyllä Michi - tie
japanin kieleen, alusta sekä opettajan
materiaalit, jotka sisältyvät kurssimaksuun. Keväällä kirja jatkuu. Opetuskielinä englanti ja suomi. (Taitotaso A1).

` Japani 2 (keke)
syksy 121502a
9.9.–9.12.2021, 26 t / 43,00 €

kevät 121502b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 40,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
to 19.00–20.30
Tuntiopettaja Ayaka Suhonen
Jatkamme japanin luku- ja kirjoitustaidon opiskelua ja harjoittelemme
arkielämän suullisia viestintätaitoja.
Tutustumme myös japanilaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. Oppikirjana
syksyllä Michi - tie japanin kieleen,

kpl:sta 8 lähtien sekä opettajan materiaalit, jotka sisältyvät kurssimaksuun.
Keväällä kirja jatkuu. Opetuskielinä
englanti ja suomi. (Taitotaso A1).

` Japani 4, etäopetus (keke)
syksy 121504a
8.9.–9.12.2021, 26 t / 43,00 €

kevät 121504b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 40,00 €
ke 19.00–20.30
Tuntiopettaja Ayaka Suhonen
Jatkamme japanin luku- ja kirjoitustaidon opiskelua ja harjoittelemme
arkielämän suullisia viestintätaitoja.
Tutustumme myös japanilaiseen
kulttuuriin ja elämänmenoon. Oppikirjana Michi 2, kpl:sta 4 lähtien sekä
opettajan materiaalit, jotka sisältyvät
kurssimaksuun. Keväällä kirja jatkuu.
Opetuskielinä englanti ja suomi.
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.
(Taitotaso A1).

` KIINA
` Uusi! Kiina 1 (OS) (keke)
syksy 121600a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 43,00 €

kevät 121600b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 40,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ke 17.15–18.45
Tuntiopettaja Lisa Zhang
Oletko kiinnostunut kiinan kielestä ja
kulttuurista? Suunnitteletko työ- tai lomamatkaa Kiinaan? Tule opiskelemaan
mandariinikiinan perusrakenteita
ja –sanastoa sekä harjoittelemaan arkielämään liittyviä kielenkäyttötilanteita.
Teemme ääntämis- ja kielioppiharjoituksia ja opimme käymään yksinkertaisia keskusteluja. Oppikirjana Zou ba!
sekä kurssimaksuun sisältyvä opettajan materiaali. (Taitotaso A1).

` YHTEISKUNTA JA ESITTÄVÄ TAIDE
Yhteiskunnan ja esittävän taiteen
vastuuhenkilö on Kaisa Leinonen,
050 555 1676.

` TEATTERI, ELOKUVA JA SANATAIDE
` Improvisaatiokurssi (OS)
syksy 240101a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 57,00 €

kevät 240101b

Syksyn kurssilla katsomme palkittuja
elokuvia, tutustumme elokuvien arvioihin ja palkitsemisen perusteluihin
– ja keskustelemme, olemmeko me
samaa mieltä. Kevään kurssilla teemme matkan maailman ympäri elokuvien kautta. Ennen elokuvaa on päivän
teoksen esittely ja elokuvan jälkeen
keskustelu. Elokuvaliput sisältyvät
kurssin hintaan. Kokoontumiskerrat
21.10., 11.11., 25.11. ja 9.12 ja 10.2.,
24.2., 10.3. ja 24.3.

10.1.–4.4.2022, 24 t / 53,00 €
Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39
ma 16.30–18.00
Ilmaisutaidon opettaja Sami Kettunen

` Uusi! Tarinaviidakon

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

syksy 261011a

` Improvisaation

Tykkäätkö kertoa tai lukea tarinoita?
Tule mukaan pelaamaan sanoilla, keksimään uusia hahmoja ja punomaan
tarinoita hahmojen ympärille. Lisäksi
askartelemme aiheeseen liittyen
ja esitämme luomiamme tarinoita.
Materiaalimaksu sisältyy hintaan.
Huom! Syksyn ja kesän kursseilla eri
kokoontumisajat ja -paikat. Kesän
kurssi on mukavaa tekemistä kesäloman alkuun!

jatkokurssi (OS)
syksy 240102a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 57,00 €

kevät 240102b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 53,00 €
Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39
ma 18.15–19.45
Ilmaisutaidon opettaja Sami Kettunen
Tällä kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin improvisaatiotekniikoihin ja harjoitellaan esiintymistä
improvisoiduissa kohtauksissa. Kurssin
aikana pääset esiintymään yksin ja
porukalla omalle ryhmälle. Kurssin
päätteeksi voidaan tähdätä improvisaatioesityksen järjestämiseen, mikäli
ryhmä on innokas esiintymään.

` EKKO@Nuijamies: Elokuva
– pala palalta (keke)
syksy 261010a
21.10.–9.12.2021, 16 t / 57,00 €

kevät 261010b
10.2.–24.3.2022, 16 t / 57,00 €
Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39
to 17.30–20.30
Mediakasvattaja, KM Ilkka Kuukka

seikkailijat – sanataideryhmä 9–12-vuotiaille
1.11.–29.11.2021, 10 t / 27,00 €
ma 15.00–16.30
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs

kesä 261011b
6.–10.6.2022, 24 t / 51,00 €
ma–pe 10.00–11.30
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
Tuntiopettaja Jenni Könönen

` Sanajumppa
senioreille (OS)
syksy 261012a
13.9.–29.11.2021, 12 t / 26,00 €

kevät 261012b
31.1.–25.4.2022, 12 t / 26,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 13.00–14.30
Tuntiopettaja Jenni Könönen
Kurssin aikana teemme mieltä jumppaavia ja muistia virkistäviä lyhyitä,
mutta koukuttavia kirjoitusharjoituksia. Voit ottaa kurssille mukaan oman
muistikirjan ja kynän. Materiaalimaksu
sisältyy hintaan. Kurssi kokoontuu joka
toinen maanantai, syksyllä: 13.9., 27.9.,
11.10., 1.11., 15.11. ja 29.11, keväällä:
31.1., 14.2., 7.3., 21.3., 4.4. ja 25.4.

` Sananikkarit – luovan
kirjoittamisen kurssi,
etäopetus
syksy 261013a
2.11.–7.12.2021, 12 t / 20,00 €
ti 17.15–18.45
Tuntiopettaja Jenni Könönen
Alkeistason luovan kirjoittamisen
kurssi, jossa lähdemme liikkeelle
lyhyistä kirjoitustehtävistä. Hauskojen
harjoitteiden avulla leikimme sanoilla
ja lämmittelemme mielikuvitusta.
Kurssin aikana saat sekä tehdä harjoitteita omaan tahtiin että kokoontua
rennosti muiden kirjoittajien kanssa
etäyhteyden välityksellä. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` YHTEISKUNTA JA
FILOSOFIA
` Aivoliiton Juttu-tupa
syksy ja kevät 360100
6.9.–13.12.2021, 10.1.–4.4.2022,
75 t / 79,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ma 9.30–12.15
FM Kaija Torri
Juttu-tupa on kurssi afaattisille
henkilöille. Kurssin tavoite on edistää osallisuutta, ehkäistä sosiaalista
syrjäytymistä sekä tarjota afaattisille
henkilöille mahdollisuus keskusteluun
ja kommunikoinnin sekä vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen turvallisessa ryhmässä. Kommunikaatiota harjoitellaan teemakeskustelujen, pelien,
taiteen ja musiikin avulla. Jokainen
Juttu-tupa-kerta sisältää ajankohtaisryhmän, kahvituokion, teema- ja kommunikaatioryhmän. Kurssin hinnassa
on huomioitu OS-alennus.

` Kehitysvammaisten
opintopiiri A
syksy ja kevät 360101
6.9.–13.12.2021, 10.1.–4.4.2022,
42 t / 49,00 €
Paikka ilmoitetaan myöhemmin
ma 16.30–17.45
Tuntiopettaja Päivi Paajanen
Perehdymme jokapäiväisessä elämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin sekä
virkistymme yhdessä toisten kanssa.
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Toimintaan sisältyy vuorovaikutustaitojen harjoittelua, ryhmälle tärkeiden
aiheiden käsittelyä keskustelemalla
sekä toiminnallisin menetelmin, askartelua ja pkelailua. Ryhmä osallistuu
toiminnan suunnitteluun. llmoittautuminen ja kurssimaksut netti-ilmoittautumisen kautta tai poikkeuksellisesti
myös puhelimitse toimistoon p. 044
566 4553. Lisätietoja Kaisa Leinoselta,
p. 050 555 1676. Kurssin hinnassa on
huomioitu OS-alennus.

Nyt voit lahjoittaa jälkipolville elämästäsi kertovan valokuva-albumin.
Kurssilla voit tehdä valokuvistasi oman
elämäsi tarinan. Saat ohjausta ja palautetta kouluttajalta ja tukea muilta
osallistujilta. Tuo mukanasi vähintään
kymmenen sopivaa kuvaa. Lopputuotteen muodon valitset ja kustannat itse:
digitaalinen kuvakansio, digikuvista
tulostettu kuvakirja tai perinteinen
valokuva-albumi. Kurssi kokoontuu
kahtena lauantaina 2.10. ja 16.10.

` Kehitysvammaisten

` Uusi! Filosofian

opintopiiri B

kevät 360110b

6.9.–13.12.2021, 10.1.–4.4.2022,
42 t / 49,00 €
Paikka ilmoitetaan myöhemmin
ma 17.45–19.00
Tuntiopettaja Päivi Paajanen

12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
Kimpisen lukio, luokka 22,
Pohjolankatu 2
ke 17.00–18.30
FT Matias Slavov

Ks. sisältö kuten kurssissa 360101.

Lukupiirimuotoisella kurssilla tutustumme teoreettisen filosofian
ydinalueisiin. Mitä kaikkea on olemassa (ontologia), ja mitä tiedämme
siitä (tieto-oppi)? Mikä on tieteellisten
teorioiden ja totuuden suhde (tieteenfilosofia)? Missä suhteessa mieli on aineeseen (mielenfilosofia)? Kirjallisuus:
luvut 1-6 Pentti Määttäsen teoksesta
Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin
(Gaudeamus).

` Naisten piiri (OS)
syksy 360103a
6.9.–13.12.2021, 14 t / 23,00 €

kevät 360103b
10.1.–28.3.2022, 12 t / 20,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ma 13.00–14.30
FM Kaija Torri
Naisten piiri kokoontuu joka toinen
maanantai. Kurssilla virkistymme
yhdessä kulttuurin, hyvinvoinnin,
ajankohtaisasioiden ja yhteiskunnallisten ilmiöiden äärellä. Kiinnostavien
vierailijoiden lisäksi kurssilla teemme
lukuvuoden aikana yhde retken, jonka
kohteesta päätämme yhdessä. Matkakustannukset eivät sisälly kurssimaksuun. Syksyllä 6.9., 20.9., 4.10., 18.10.,
8.11., 22.11. ja 13.12., keväällä 10.1.,
24.1., 7.2., 21.2., 14.3. ja 28.3.

` Uusi! Paras lahja – elämäsi
valokuvissa -lyhytkurssi
(OS)
syksy 261014a
2.10.–16.10.2021, 14 t / 29,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 10.00–16.00
FT Maritta Pohls
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` SUKUTUTKIMUS
` Uusi! Kohti sukututkimusta, myös etäopetus
(OS) (keke)
syksy 360104a
23.8.2021, 2 t / 6,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
ma 18.00–19.30
KTM Hely Törmälä
Sukututkimus kiinnostaa, mutta
onko se liian vaikeaa? Tutustumisillassa käymme läpi sukututkimuksen
alkutietojen hankkimista lähiympäristöstämme ennen kuin pääsemme
käsiksi verkossa olevaan, pääasiassa yli
sata vuotta vanhaan aineistoon. Illassa
keskitymme lähinnä 1900-lukuun ja
siihen, miten löydämme eri lähteistä
tietoja tutkimiemme henkilöiden
elämästä. Kurssille voi osallistua myös
etänä, ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Alkuun
sukututkimuksessa,
etäopetus (OS)(keke)
syksy 360105a
9.10.–20.11.2021, 10 t / 25,00 €
la 10.00–11.30
KTM Hely Törmälä
Kurssilla pääsemme alkuun sukututkimuksessa. Opimme etsimään
omatoimisesti tietoja tutkittavasta
henkilöstä. Tutustumme eri tietolähteisiin 1900-luvulla ja tiedon hankintaan
pääasiassa kirkonkirjojen avulla jopa
1700-luvun alkuun. Viimeisellä kerralla
harjoittelemme nettitietojen käyttöä
tehtävien avulla. Kurssi painottuu
Vanhan Suomen alueen sukututkimukseen. Opetuskerrat: 9.10., 16.10.,
23.10., 13.11. ja 20.11. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Jatkoa sukututkimukseen,
myös etäopetus (keke)
kevät 360106b
29.1.–26.2.2022, 10 t / 25,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 10.00–11.30
KTM Hely Törmälä
Syvennämme eri tietolähteiden ja
asiakirjojen käyttöä erityisesti Vanhan
Suomen alueen sukututkimuksessa
lähes 500 vuoden ajalta. Perehdymme
vanhaan käsialaan ja merkintöihin eri
asiakirjoissa. Harjoittelemme viimeisellä kerralla nettitietojen käyttämistä
tehtävien avulla. Kurssille voi osallistua
myös etänä, ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Kirkonkirjoja etsimässä,
sukututkimusta verkossa,
etäopetus (keke)
syksy 360108a
8.–22.9.2021, 6 t / 17,00 €
ke 18.00–19.30
KTM Hely Törmälä
Sukututkimus on aloitettu, mutta
kirkonkirjojen etsiminen ja tulkitseminen tuntuu vielä hankalalta. Kurssilla
harjoittelemme tietokantahakujen
käyttöä kirkonkirjoissa ja tutkimme
verkosta löytyviä digitoituja asiakirjoja.
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` MUSIIKKI –
KANSAINVÄLINEN
ELÄMYSTEN KIELI
Musiikissa opisto tarjoaa mahdollisuuksia opiskella musiikin perusteita,
laulaa kuorossa, ottaa yksinlaulutunteja, soittaa eri instrumentteja yksin
tai ryhmässä ja osallistua erilaisiin
muskareihin.
Instrumenteista voi valita pianon,
harmonikan, kitaran tai sähköbasson,
ukulelen, huilun tai kanteleen. Halutessa voi opetella myös säestämään.
Pianotunneilla opetellaan aluksi pianonsoiton perustaidot. Edistyneemmät opiskelijat harjoittavat jo omaa
ohjelmistoa.
Nuotinlukutaito ja aikaisempi soittokokemus eivät ole välttämättömiä
musiikkiopetukseen osallistumiselle.
Joillakin kursseilla on pohjavaatimuksia, ja niistä kerrotaan opinto-ohjelman kurssikuvauksissa.
Musiikin vastuuhenkilö on
Pasi Litmanen, 050 555 7271.

` Musiikin perusteet (OS)
syksy 250101a
8.9.–8.12.2021, 17 t / 27,00 €

kevät 250101b
12.1.–6.4.2022, 16 t / 25,00 €
Luokka 103, Pohjolankatu 27
ke 17.45–18.45
Musiikkipedagogi (AMK)
Jenni Keränen

Kuva: Pasi Litmanen

` Laulun lyömät

` Uusi! Biisipaja - demot

kevät 250103b

valmiiksi
syksy 250263a

Opi tuntemaan nuotteja, rytmejä,
rakennemerkkejä ja sointuja. Kurkistamme musiikin taakse, sen ilmiöihin
ja rakenteisiin ja opimme lukemaan
nuotteja entistä paremmin. Opiskelijan tulee hankkia itselleen kirja Tohtori
Toonika (Pasi Heikkilä ja Veli-Matti
Halkosalmi).

` Laulunkirjoitus,
etäopetus (OS)
syksy 250262a
6.–27.9.2021, 8 t / 16,00 €
ma 18.00–19.30
Lauluntekijä Mariina Niittymäki

` KUOROT

laulujesi tekstejä opettajan johdolla
koko ryhmän tuella. Kurssi sisältää
perustekniikoita ja laulunkirjoittamisen työkaluja. Ks. osallistumisohjeet
etäopetukseen s. 9.

4.10.–15.11.2021 8 t / 16,00 €
Luokka 103, Pohjolankatu 27
ma 20.00–21.00
Muusikko Reima Neuvonen
Kurssi on tarkoitettu biisintekoa aloitteleville ja harrastaville opiskelijoille.
Yhdessä kurssilaisten kanssa syväluodataan kysymyksiä, kuten: Mistä
aineksista hyvä demo koostuu? Miten
saada oma musiikki kuulostamaan
paremmalta? Miten löydän musiikilleni kuulijoita? Tervetuloa mukaan
yhteiselle matkalle! Kurssille tarvitset
mukaan oman soittimesi ja muistiinpanovälineet.

syksy 250103a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 41,00 €
10.1.–4.4.2022, 24 t / 38,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiluokka,
Pohjolankatu 23
ma 18.00–19.30
Musiikinopettaja Maria Kuusiniemi
Matalan kynnyksen kuorotoimintaa
kaikille laulamisesta ja äänenmuodostuksesta kiinnostuneille. Oppitunneilla
tehdään äänenkäyttöharjoituksia ja
lauletaan moniäänisesti monipuolista
laulustoa. Aiempaa kuorokokemusta ei
tarvita. Monisteiden lisäksi oppikirjana
on Kultainen laulukirja.

` Lappeenrannan
Karjalakuoro (OS)
syksy 250104a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 41,00 €

kevät 250104b

Laulunkirjoitus on hauska ja samalla haastava laji. Saat uusia ideoita
laulun kirjoittamiseen ja opit hiomaan

11.1.–5.4.2022, 24 t / 38,00 €
Kimpisen koulu, ruokala,
Pohjolankatu 23
ti 17.00–18.30
Musiikinopettaja Maria Kuusiniemi
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Kuorossa laulamme kolmiäänisesti
monipuolista ohjelmistoa, jossa on
myös karjalaista lauluperinnettä ja
hengellisiä lauluja. Uudet laulajat ovat
tervetulleita.

` Laulutaidottomien

` YKSINLAULU

16.1.–3.4.2022, 12 t / 32,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
Su 10.30–12.00
LuK Teija Immonen

` Pop/jazz-laulu
syksy 250201a
10.9.–10.12.2021,13 x 30 min /148,00 €

kevät 250201b
14.1.–8.4.2022, 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 äänenkäyttöön laulutekniikkaa opiskelemalla
sekä hiomme oppilaan ja opettajan
yhdessä valitsemia kappaleita. Opetus
on yksilöopetusta 30 min/vk/oppilas.
Ilmoittautuminen suoraan opettajalle
3.9., entiset opiskelijat klo 16–16.30,
uudet opiskelijat klo 16.30–17, p. 040
719 9863. Kevään vapaita paikkoja voi
tiedustella tekstiviestitse 13.12. alkaen.

` Yksinlaulu
syksy 250202a
7.9.–9.12.2021, 13 x 30 min / 148,00 €

kevät 250202b
11.1.–7.4.2022, 12 x 30 min / 137,00 €
ti 15.15–16.45, ke 15.00–17.00,
to 10.45–12.45,
Laulupedagogi (AMK) Varvara Pajari
Yksinlaulu on tarkoitettu sekä aloittelijoille että aiemmin harrastaneille
aikuisille (yli 16-v.). Harjoittelemme
hengitystekniikkaa ja laulamme sekä
klassisen että kevyen musiikin ohjelmistoa oppilaan toiveiden mukaisesti. Vanhat oppilaat sopivat tuntien
ajankohdan 31.8. mennessä opettajan
kanssa. Uudet oppilaat voivat kysyä
vapaita paikkoja opettajalta 1.9.
lähtien, ke klo 10.30–12 ja 19–20, to
klo 10.30–12 ja pe klo 16.30–W18, p.
040 504 9856. Opetuspaikka sovitaan
opettajan kanssa, joko opistotalolla tai
kirjaston Tarinasalissa.
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laulukurssi, taso 1

` Tartun mikkiin A
syksy 250208a

syksy 250203a

11.9.–4.12.2021, 24 t / 49,00 €

12.9.–5.12.2021, 12 t / 32,00 €

kevät 250208b

kevät 250203b

15.1.–2.4.2022, 24 t / 49,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 11.00–14.00
LuK Teija Immonen

Alkeiskurssi itseään laulutaidottomina
pitäville. Kehitämme sävelpuhtautta ja
laulutekniikkaa. Opetusta syksyllä su
12.9., 26.9., 17.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.,
keväällä 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 20.3.
ja 3.4. Opetusmateriaalina Kultainen
laulukirja. Opiskelijat hankkivat kirjan
itse.

` Laulutaidottomien
laulukurssi, taso 2
syksy 250204a
12.9.– 5.12.2021, 12 t / 32,00 €

kevät 250204b
16.1.–3.4.2022, 12 t / 32,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
Su 12.15–13.45
LuK Teija Immonen
Jatkokurssi itseään laulutaidottomina
pitäville. Sävelpuhtaan alueen laajentamista opettajan laatiman vaativuusluokittelun mukaisesti edeten helpoista lauluista vaativampiin äänenkäyttöä
kehittäen. Opetusta syksyllä su 12.9.,
26.9., 17.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.,
keväällä 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 20.3.
ja 3.4. Opetusmateriaalina Kultainen
laulukirja. Opiskelijat hankkivat kirjan
itse.

` Laulukoulu, taso 3
syksy 250205a
12.9.– 5.12.2021, 12 t / 32,00 €

kevät 250205b
16.1.–3.4.2022, 12 t / 32,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
Su 14.00–15.30
LuK Teija Immonen
Sävelpuhtaan alueen laajentamista
entisestään opettajan laatiman vaativuusluokittelun mukaisesti äänenkäyttöä kehittäen. Opetusta syksyllä su
12.9., 26.9., 17.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.,
keväällä 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 20.3.
ja 3.4. Opetusmateriaalina Kultainen
laulukirja. Opiskelijat hankkivat kirjan
itse.

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
11.9., 25.9., 16.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.,
keväällä la 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 19.3.
ja 2.4.

` Tartun mikkiin A
-passiiviopiskelija
syksy 250209a
11.9.–4.12.2021, 24 t / 24,00 €

kevät 250209b
15.1.–2.4.2022, 24 t / 24,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 11.00–14.00
LuK Teija Immonen
Tartun mikkiin -kurssin passiiviopiskelija seuraa kurssin opetusta ja osallistuu yhteisiin harjoituksiin. Passiiviopiskelija saa oman lauluvuoron, jos joku
aktiiviopiskelija on poissa. Opetuspäivät kuten kursseissa 250208a ja b.

` Tartun mikkiin B
syksy 250210a
11.9.–4.12.2021, 24 t / 49,00 €

kevät 250210b
15.1.–2.4.2022, 24 t / 49,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 14.15–17.15
LuK Teija Immonen
Ks. sisältö ja opetuspäivät kuten kursseissa 250208a ja b.

` Tartun mikkiin B

` Nettilaulutunti,

-passiiviopiskelija

etäopetus (OS)

syksy 250211a

syksy 250260a

11.9.–4.12.2021, 24 t / 24,00 €

6.9.–13.12.2021, 5 t / 85,00 €
Verkkokurssi
ma, ti, pe 16.00–20.00
LuK Teija Immonen

kevät 250211b
15.1.–2.4.2022, 24 t / 24,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la 14.15–17.15
LuK Teija Immonen
Ks. sisältö kuten kurssissa 250209a
ja opetuspäivät kuten kursseissa
250208a ja b.

` Tartun mikkiin C
syksy 250212a
12.9.– 5.12.2021, 24 t / 49,00 €

kevät 250212b
16.1.–3.4.2022, 24 t / 49,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 15.45–18.45
LuK Teija Immonen
Ks. sisältö kuten kurssissa 250208a.
Opetusta syksyllä la 11.9., 25.9., 16.10.,
6.11., 20.11. ja 4.12., keväällä su 16.1.,
30.1., 13.2., 27.2., 20.3. ja 3.4.

Netin välityksellä tapahtuvaa laulun
yksilöopetusta tarjotaan rajoitetussa määrin 5 x 45 min oppitunnin
paketteina. Harjoiteltavat laulut
valitset yhdessä opettajan kanssa.
Saat käyttöösi 5 laulua, jotka ovat
harjoitustaustoineen sinulle sopivassa
sävellajissa. Myös yksinlaulun verkko-opiskelumateriaali taso 1 tai taso
2 (ks. kurssi 250214 ja 250215) kuuluu
yksilöopetuspaketin hintaan. Opiskelun aloittaminen: Ota yhteys opettajaan (teija.immonen@ekko.fi) ja sovi
opetuskertojen ajankohdat. Ota sitten
yhteys opistoon (sanna.nurmi@ekko.fi)
ja saat maksulinkin ja käyttäjätunnuksen verkkomateriaaliin.

` YKSINLAULUN
ITSEOPISKELUMATERIAALI
VERKOSSA

` Tartun mikkiin C
-passiiviopiskelija
syksy 250213a
12.9.– 5.12.2021, 24 t / 24,00 €

Yksinlaulun verkko-opiskelu tapahtuu
itsenäisesti itseopiskelumateriaalein.
Saat käyttöösi 4 kuukauden ajaksi
materiaalipaketin, johon kuuluu laulutaidottomien laulukurssin taso 1:n tai
2:n harjoitustaustoja noin 40 laulusta
kolmessa eri sävellajissa sekä äänenavausmateriaalia. Laulut on valittu
Kultaisesta laulukirjasta, jonka oppilaat
hankkivat itse, kustantaja
F-kustannus, ISBN 9789524611015.
Ilmoittauduttuasi ja maksettuasi kurssimaksun ota yhteys opistoon (sanna.
nurmi@ekko.fi), jotta saat käyttäjätunnukset kurssille. Käyttäjätunnuksia voi
pyytää 31.8. alkaen.

kevät 250213b
16.1.–3.4.2022, 24 t / 24,00 €
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
su 15.45–18.45
LuK Teija Immonen
Ks. sisältö kuten kurssissa 250209a
ja opetuspäivät kuten kursseissa
250212a ja b.

` Uusi! Tangolaulu (OS)
syksy 250221a
20.–21.11.2021, 16 t / 25,00 €
203 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
la ja su 11.00–18.00
Muusikko Matti Taskinen
Opettelemme laulutekniikkaa: hengitys, tuki, vokaalit, konsonantit, oikea
legato, artikulointi. Harjoittelemme
ohjelmistoa, tekstilähtöistä fraseerausta, tunteen ja ajatuksen kautta
laulamista. Jokainen laulaja valmistaa
yhden tangon kurssin aikana.

` Laulutaidottomien laulukurssi, taso 1
-verkkomateriaali

` Laulutaidottomien laulukurssi, taso 2
-verkkomateriaali
Syksy ja kevät 250215
Verkkokurssi, 46,00 €

` SOITTO,
RYHMÄOPETUS
` Rytmi-Norpat, kehitysvammaisten orkesteri
syksy ja kevät 250301
8.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022,
42 t / 48,00 €
Paikka ilmoitetaan myöhemmin
ke 16.00–17.15
Musiikkipedagogi (AMK)
Jenni Keränen
Rytmi-Norpat on kehitysvammaisille
tarkoitettu orkesteri, jossa musisoimme yhdessä koko ryhmän kanssa.
Kurssilla tutustumme perinteisiin ja
uudempiin suomeksi laulettuihin
kappaleisiin, näiden soittamiseen sekä
laulamiseen. Opetus sisältää myös
rytmisiä harjoituksia, niin soittimien
kanssa kuin ilmankin. llmoittautuminen ja kurssimaksut netti-ilmoittautumisen kautta tai poikkeuksellisesti
myös puhelimitse toimistoon p. 044
566 4553. Kurssin hinnassa on huomioitu OS-alennus.

` Etelä-Karjalan Orkesteri
syksy ja kevät 250303
11.9.–12.12.2021, 5.–13.2.2022
80 t / 125,00 €
Luokka 103, Pohjolankatu 27
la 10.00-11.30, su 16.30-19.00
Kapellimestari Boguslaw Kobierski
Orkesteri koostuu lähinnä jousisoittajista 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 2022.

Syksy ja kevät 250214
Verkkokurssi, 46,00 €
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` Bändisoiton alkeet
aikuisille (OS)

` Kitaran- ja bassonsoitto

syksy 250401a

syksy 250404a

syksy 250304a

6.9.–13.12.2021

7.9.–7.12.2021

8.9.–8.12.2021, 17 t / 27,00 €

kevät 250401b

kevät 250404b

kevät 250304b

10.1.–5.4.2022
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27
ma ja ti 13.00–17.30
Musiikkipedagogi Nadja Härkönen

11.1.–5.4.2022
Imatrantie 22
ti 14.00-22.00
Tuntiopettaja Arto Lappalainen

Pianonsoittoa vasta-aloittelijoille ja
edistyneille. Myös musiikin teorian ja
vapaan säestyksen opiskelun mahdollisuus. Ilmoittautuminen suoraan
opettajalle p. 050 533 2606. Aiemmin
opiskelleet 25.8.-29.8. Uudet opiskelijat voivat kysyä vapaita paikkoja
syksylle 30.8. alkaen ja keväälle 14.12.
alkaen.

Kitaran- ja bassonsoiton yksilöopetusta kaikentasoisille ja -ikäisille opiskelijoille. Ilmoittautuminen suoraan
opettajalle p. 050 511 7192. Aiemmin
opiskelleet 23.–27.8. Uudet opiskelijat
voivat kysyä vapaita paikkoja syksylle
30.8. alkaen ja keväälle 2.12. alkaen.

12.1.–6.4.2022, 16 t / 25,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiluokka,
Pohjolankatu 23
ke 19.00–20.00
Musiikkipedagogi (AMK)
Jenni Keränen
Oletko aina halunnut kokeilla bändisoittoa? Nyt siihen on tilaisuus!
Harjoittelemme perusasioita eri bändisoittimista ja soitamme ryhmänä.
Aiempaa soittokokemusta ei tarvita.

` Nuotiokitaraa kesäillan
iloksi
syksy 250305a
6.9.–13.12.2021, 13 t / 21,00 €

kevät 250305b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 19,00 €
Luokka 103, Pohjolankatu 27
ma 19.00–19.45
Muusikko Reima Neuvonen
Ikivihreitä kitarasäestyksellä, mikä sen
parempaa? Opimme säestämään kitaralla, ja voit ilahduttaa itseäsi ja muita
reippailla ralleilla tai kauniilla balladeilla. Ryhmä lähtee syksyllä alkeista.
Opetus ryhmässä, oma soitin mukaan.

` SOITTO,
YKSILÖOPETUS
Yksilöopetuksen hinnat:
Opetusker- Syksy
ran kesto
13 vkoa
15 min
74 €
30 min
148 €
45 min
222 €

Kevät
12 vkoa
69 €
137 €
205 €

Kurssimaksu suoritettava ennen
ensimmäistä opetuskertaa opiston
toimistoon. Oppitunteja ei korvata
opiskelijan poissaolojen takia. Mikäli
oppitunti peruuntuu opettajan sairauden vuoksi, tunnit korvataan lukukauden ulkopuolella.
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` Ukulelensoitto

` Pianonsoitto B

syksy 250405a

syksy 250402a

kevät 250405b

8.9.–9.12.2021

kevät 250402b
12.1.–7.4.2022
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27
ke ja to 13.00-19.00
FM, pianonsoiton opettaja Marjo Laine
Pianonsoittoa vasta-alkajista edistyneisiin. Otamme haltuun perusvalmiuksia: korvakuulo, nuotinluku, soittimen
hallinta, ohjelmistoon syventyminen.
Kiinnostuksen mukaan vapaata säestystä. Improvisaation soveltamista.
Oppimateriaaleista sovitaan yhdessä
opettajan kanssa. Opiskelijalla tulee
olla mahdollisuus säännölliseen harjoitteluun pianolla. Lisätietoja: peda.
net/ek2/musiikki/marjon-pianistit.
Ilmoittautumiset suoraan opettajalle
p. 050 344 6448. Aiemmin opiskelleet
25.–30.8. Uudet opiskelijat voivat kysyä vapaita aikoja syksylle 30.8. alkaen
ja keväälle 1.11. alkaen.

` Pianonsoitto C
syksy 250403a
6.9.–13.12.2021

kevät 250403b
10.1.–4.4.2022
Olkikatu 6, Karhuvuori
Pianonsoiton opettaja Tuula Hirvenoja
Peruskurssitasoista pianonsoiton opetusta sekä vapaata säestystä. Tunnit
sopimuksen mukaan. Ilmoittautuminen suoraan opettajalle
p. 040 023 8386. Aiemmin opiskelleet
23.8. Uudet opiskelijat voivat kysyä
vapaita paikkoja syksylle 25.8. alkaen
ja keväälle 14.12. alkaen.

8.9.–8.12.2021
12.1.–6.4.2022
Imatrantie 22
ke 16.00-19.00
Tuntiopettaja Arto Lappalainen
Ukulelensoiton opetusta kaikentasoisille ja -ikäisille opiskelijoille. Ilmoittautuminen suoraan opettajalle p.
050 511 7192. Aiemmin opiskelleet
23.–27.8. Uudet opiskelijat voivat
kysyä vapaita paikkoja syksylle 30.8.
alkaen ja keväälle 2.12. alkaen.

` Harmonikansoitto
syksy 250406a
6.9.–13.12.2021

kevät 250406b
10.1.–10.4.2022
117 Musiikkiluokka, Pohjolankatu 27
ma 9.00–12.30
Harmonikansoiton opettaja
Virve Jääskeläinen
Yksilöopetusta kaikille harmonikansoitosta kiinnostuneille. Opetuksessa
otetaan huomioon soittajan taso, toiveet ja haasteet. Oma soitin mukaan.
Soittotunnin aika sovitaan opettajan
kanssa erikseen. Ilmoittautuminen
opettajalle 16.8. alkaen
p. 040 521 8971.

` Uusi! Huilunsoitto

` Uusi! Ison kanteleen soitto
(keke)

syksy 250417a

` Vauvamuskari 3-8 kk
syksy 250501a

9.9.–9.12.2021

syksy 250409a

7.9.–7.12.2021, 13 t / 38,00 €

kevät 250417b

8.9.–8.12.2021

kevät 250501b

13.1.–7.4.2022
Luokka 103, Pohjolankatu 27
to 17.15–18.45
Huilisti / instrumenttipedagogi (AMK)
Anni Tahvanainen

kevät 250409b

11.1.–5.4.2022, 12 t / 35,00 €
ti 10.30–11.15

Haaveiletko poikkihuilunsoitosta? Huilunsoiton kurssi tarjoaa huilunsoiton
opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille
musiikin harrastajille. Harrastuksen voi
aloittaa aivan alkeista tai jatkaa siitä,
mihin on joskus jäänyt. Opetus on
yksilöopetusta ja opetukseen tarvitaan
oma huilu ja omakustanteinen nuottikirja. Ilmoittautuminen opettajalle
16.8. alkaen, p. 044 975 3913.

` 5-kielisen kanteleen soitto
(keke)

12.1.–6.4.2022
Lappeenrannan musiikkiopisto,
Koulukatu 36, kanteleluokka
Kanteleensoiton opettaja
Katja Laidinen
Ison kanteleen eli koti- ja konserttikanteleen soiton alkeita kaikenikäisille.
Oma kannel ja mahdollinen viritysavain mukaan. Ilmoittautuminen
ja opetusajan sopiminen opettajan
kanssa syksyn kurssille 30.8. alkaen ja
kevään kurssille 13.12. alkaen
p. 044 3051845.

` MUSKARIT
Muskarissa laulamme, soitamme,
loruilemme ja liikumme yhdessä lapsen kanssa. Musiikki tuo iloa ja tukee
lapsen kehitystä, ja yhteinen toiminta
vahvistaa lapsen vuorovaikutussuhteita.

syksy 250408a
8.9.–8.12.2021

kevät 250408b
12.1.–6.4.2022
Lappeenrannan musiikkiopisto,
Koulukatu 36, kanteleluokka
Kanteleensoiton opettaja
Katja Laidinen
Opettelemme säestämään lastenlauluja ja kansanlauluja 5-kielisellä kanteleella. Lisäksi opettelemme virittämään kanteleen. Aiempaa kokemusta
soittamisesta ei tarvita. Oma kannel ja
mahdollinen viritysavain mukaan. Ilmoittautuminen ja opetusajan sopiminen opettajan kanssa syksyn kurssille
30.8. alkaen ja kevään kurssille 13.12.
alkaen p. 044 305 1845.

Muskarin opettajana on tuntiopettaja
Mariina Niittymäki. Muskarit järjestetään osoitteessa Lappeenrannan
Tanssiopisto, Suvorovinkuja 3.

` Taaperomuskari 9 kk-1,5 v.
syksy 250502a
7.9.–7.12.2021, 13 t / 38,00 €

kevät 250502b
11.1.–5.4.2022, 12 t / 35,00 €
ti 9.00–9.45

` Taaperomuskari 1,5 v.-3 v.
syksy 250503a
7.9.–7.12.2021, 13 t / 38,00 €

kevät 250503b
11.1.–5.4.2022, 12 t / 35,00 €
ti 9.45–10.30

` Sisarusmuskari 0-4 v.
syksy 250504a
7.9.–7.12.2021, 13 t / 71,00 €

kevät 250504b
11.1.–5.4.2022, 12 t / 66,00 €
ti 11.15–12.00

Vauva- ja taaperomuskareihin
ilmoittaudutaan lapsen nimellä.
Sisarusmuskarissa hinta on perhekohtainen. Kurssin nimessä mainittu ikä
tarkoittaa lapsen ikää syyskuussa.

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!
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Kuva: Pasi Litmanen

` TAIDEAINEET – LUOVA MATKA VÄRIEN JA MUOTOJEN
MAAILMAAN
Opisto tarjoaa kuvataiteen opetusta
ikonimaalauksessa, öljyväri-, akryyli- ja akvarellimaalauksessa sekä eri
piirustustekniikoissa. Lisäksi opetusta
on emali- ja posliininmaalauksessa.
Taideaineiden kursseillamme voit kehittää omaa persoonallista ilmaisuasi
ja kokea yhdessä tekemisen iloa. Kursseilla tutustut myös taidehistoriaan,
väri-, sommittelu- ja materiaalioppiin.
Taideaineiden vastuuopettaja on
Tuija Näränen, 050 555 5856.

` IKONIMAALAUS
` Ikonimaalaus,
harmonia (OS) (keke)
syksy 260101a
8.9.–8.12.2021, 52 t / 72,00 €

kevät 260101b
12.1.–6.4.2022, 48 t / 67,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ke 13.30–16.45
Ikonimaalari Liisa Tynkkynen
Mistä tekijöistä ikonin harmonia koostuu? Miten ihmisen ja luonnon suhde
kuvataan ikonissa? Tutustumme harjoitustyön, ”Alati valvova Kristus”, avulla ikonin kerronnan tasoihin. Kevään
kurssi on jatkoa syksyllä alkaneelle
kurssille. Tutustumme eri pigmenttien
ominaisuuksiin ja värien harmoniaan
ikoniaiheessa ”Alati valvova Kristus”.
Kurssit on tarkoitettu ikonimaalauksen
perusteet jo tunteville maalareille.
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` Ikonimaalaus, Jerusalemin
Jumalanäiti (OS) (keke)
syksy 260102a
8.9.–8.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 260102b
12.1.–6.4.2022, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ke 17.15–19.30
Ikonimaalari Liisa Tynkkynen
Tutustumme Neitsyt Marian Tiennäyttäjä-ikonityypin, Jumalanäidin
Jerusalemilaisen ikonin, kahteen
eriaikaiseen toisintoon. Pigmenttien,
värien ja muodon kokeiluja. Aihe
sopii soveltavin osin myös aloittavalle
ikonimaalareille. Kevätkauden kurssi
on jatkoa syksyllä alkaneelle aloitusosiolle. Tutustumme kahteen erilaiseen
tyylisuuntaan esimerkkinä Jumalanäidin Jerusalemilainen ikoni.

` KUVATAIDE
` Maalauskurssi,
vedic art (OS)
syksy 260150a
10.9.–20.11.2021, 36 t / 50,00 €

kevät 260150b
18.2.–2.4.2022, 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 maalanneille.
Syksyllä 10.–11.9., 1.–2.10. ja 19.–20.11.
Keväällä 18.–19.2., 11.–12.3 ja 1.–2.4.

` Piirtämisen perusteet
syksy 260201a
7.9.–7.12.2021, 39 t / 54,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 9.30–11.45
TaM Maire Pyykkö
Piirtämisen perusteet -kurssilla opimme piirtämään innovatiivisen opetusmenetelmän avulla. Opettelemme
piirtämään lyijykynällä, hiilellä, tussilla
tilannekohtaisen menetelmän avulla.
Kurssilla huomaat, että piirtäminen on
helppoa!

` Akvarellimaalauksen
perusteet (OS)
kevät 260201b
11.1.–5.4.2022, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 9.30–11.45
TaM Maire Pyykkö
Tervetuloa kurssille opettelemaan
akvarellimaalausta innovatiivisen
algoritmimenetelmän avulla. Tulet
huomaamaan, että akvarellimaalaus
on helppoa! Kurssi sopii kaikille lähtötasosta riippumatta.

` Akvarellimaalauksen

erilaisille pohjamateriaaleille, kuten
pahville, kankaalle ja vaneri- sekä
kovalevylle. Kurssi sisältää myös väri-,
sommittelu- ja materiaalioppia. Kurssi
sopii sekä aloittelijoille että kokeneemmille harrastelijoille. Syksyllä
17.9., 1.10., 15.10., 5.11. ja 19.11. Keväällä 14.1., 28.1., 11.2., 25.2. ja 18.3.

jatkokurssi (OS)
syksy 260202a
7.9.–7.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 260202b
11.1.–5.4.2022, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 12.15–14.30
TaM Maire Pyykkö

` Kuvataide 1

Akvarellimaalauksen jatkokurssilla saat
tietoja ja apua kehittyäksesi akvarellimaalarina. Opit maalaamaan akvarelliväreillä innovatiivisen algoritmimenetelmän avulla. Otamme opetuksessa
huomioon oman lähtötasosi. Tulet
huomaamaan, että akvarellimaalaus
on helppoa!

` Opi piirtämään ja
maalaamaan ihminen
kevät 260203b
5.–20.2.2022, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
la 10.00–14.45, su 10.00–14.45
TaM Maire Pyykkö
Kurssilla käymme läpi ihmisen vartalon
mittasuhteet, liikkeet sekä opimme
lisäämään ihmisiä omiin taideteoksiin. Kurssi kokoontuu la-su 5.–6.2.,
12.–13.2. ja 19.–20.2.

syksy 260231a
8.9.–15.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 260231b
12.1.–6.4.2022, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ke 18.00–20.15
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä
Toteutamme opettajan antamia tehtäviä sekä omia kuva-aiheita. Voit valita
työskenteletkö akryyli-, öljy-, peite- tai
akvarelliväreillä. Tutustumme myös
seuraaviin tekniikkoihin: hiilipiirustus,
pastelliliidut, mustetyöt ja puupiirros. Kurssi sisältää väri-, materiaali- ja
sommitteluoppia. Sopii aloittelijoille ja
hieman kokeneemmille harrastelijoille.
Ei tunteja 22.9.

` Kuvataide 2A
syksy 260233a
7.9.–7.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 260233b

` Akvarellimaalaus (OS)

1.2.–26.4.2022, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ti 18.00–20.15
Kuvataiteilija (AMK) Tuomas Tyrisevä

syksy 260220a
9.9.–16.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 260220b
13.1.–7.4.2022, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
to 14.30–17.00
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä
Kurssilla opettelemme akvarellimaalauksen eri tekniikoita, sommittelua sekä
värioppia erilaisten tehtävien muodossa. Kurssi sopii sekä aloittelijoille
että kokeneemmille harrastelijoille. Ei
tunteja 23.9.

Kurssilla toteutamme opettajan antamia tehtäviä sekä omia kuva-aiheita.
Voit vapaasti valita työskenteletkö
akryyli-, öljy-, akvarelli- vai pastelliväreillä tai vaikka piirtäen. Maalauksen
tekniikkaa opimme kunkin työn yhteydessä. Tutustumme tunneilla myös
taideilmiöihin ja keskustelemme niistä.

` Kuvataide 2B
syksy 260234a

` Akryylimaalaus

9.9.–16.12.2021, 52 t / 72,00 €

syksy 260223a

kevät 260234b

17.9.–3.12.2021, 15 t / 22,00 €

13.1.–7.4.2022, 48 t / 67,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
to 9.30–12.30
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä

kevät 260223b
14.1.–18.3.2022, 15 t / 22,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
pe 16.30–19.00
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä
Kurssilla opettelemme akryylimaalauksen eri tekniikoita. Maalaamme

akryyli-, öljy-, akvarelli- vai pastelliväreillä tai vaikka piirtäen. Maalauksen tekniikkaa opimme kunkin
työn yhteydessä. Kurssi sisältää väri-,
materiaali- ja sommitteluoppia. Kurssi
sopii kokeneemmille harrastelijoille. Ei
tunteja 23.9.

` Piirtämisen perusteet,
etäopetus
syksy 260251a
6.9.–13.12.2021, 39 t / 46,00 €

kevät 260251b
10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
ma 16.30–18.45
TaM Maire Pyykkö
Piirtämisperusteet tilannekohtaisen metodin avulla. Opetus sisältää
demo-työnäytöksiä ja arviointia. Kurssi
sopii kaikille piirtämisestä kiinnostuneille. Kurssin aikana käydään läpi
lyijykynä-, ja tussipiirustus perusteet.
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Maisemat akvarelleilla,
etäopetus
syksy 260252a
6.9.–13.12.2021, 39 t / 46,00 €

kevät 260252b
10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
ma 19.00–21.15
TaM Maire Pyykkö
Kurssin aikana opettelemme akvarellitekniikkaa tehokkaalla algoritmimenetelmällä. Kurssi sisältää perspektiiviperustietoja, demo-työnäytöksiä ja
arviointia. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Muotokuvat akvarelleilla,
etäopetus (OS)
syksy 260257a
8.9.–24.11.2021, 44 t / 61,00 €
ke 17.45–21.00
TaM Maire Pyykkö
Kurssin aikana opit piirtämään kasvojen mittasuhteet oikein, erottamaan
valo- ja varjoalueet kasvoilla ja maalaaman akvarelleilla ihmisten muotokuvia. Kurssi on tarkoitettu kaikille
akvarellimaalauksesta kiinnostuneille.
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

Kurssilla toteutamme omia kuva-aiheita sekä opettajan antamia tehtäviä.
Voit vapaasti valita työskenteletkö
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` Kuvituksen perusteet,
etäopetus (OS)
syksy 260256a

` Emalimaalaus

9.9.–25.11.2021, 44 t / 61,00 €
to 17.45–21.00
TaM Maire Pyykkö

syksy 260502a

Kurssin aikana opit suunnittelemaan ja
toteuttamaan vesiväreillä ja sekatekniikalla satukuvitus-projektin. Kurssi
on tarkoitettu kaikille satukuvituksesta
kiinnostuneille. Ks. etäopiskeluohjeet
s. 9.

13.1.–7.4.2022, 60 t / 80,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
to 17.00–21.00
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen

` Iloinen joulu akvarelleilla,
etäopetus
syksy 260254a
12.–13.11.2021, 8 t / 22,00 €
pe-la 17.00–20.30
TaM Maire Pyykkö
Jouluaiheisia akvarellimaalauksia
algoritmimenetelmällä. Kurssi sisältää
demo-työnäytöksiä ja arviointia. Ks.
etäopiskeluohjeet s. 9.

` Taide ja hyvinvointi (keke)
syksy 260249a
6.9.–13.12.2021, 18 t / 36,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ma 10.00–12.30
Sonja Harala
Luova työpaja, jossa prosessinomaisesti työstät omaa tai vetäjän antamaa
aihetta. Voit eri kuvataiteen menetelmiä hyödyntäen omalla tavallasi löytää
luovuutesi ja voimavarasi rennossa
ilmapiirissä. Kurssi sopii kaikille, jotka
tykkäävät tehdä käsillään asioita, eikä
vaadi ennakko-osaamista. Materiaalimaksu (20 €) kerätään ensimmäisellä
kerralla. Syksyllä 6.9., 20.9., 4.10.,
18.10., 8.11. ja 22.11.

` Taide ja hyvinvointi (keke)
kevät 260250b
10.1.–21.3.2022, 18 t / 36,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ma 10.00–12.30
Sonja Harala
Ks. sisältö kuten kurssissa 260249a. Keväällä 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3. ja 21.3.

34

` EMALITYÖT

LAPPEENRANTA

9.9.–9.12.2021, 65 t / 86,00 €

kevät 260502b

Tule toteuttamaan itseäsi emalimaalauksen parissa. Kurssilla opimme
kuparin emaloinnin eri tekniikoita,
mallin suunnittelua sekä materiaalija värioppia. Teemme esim. luonto-,
asetelma- ja henkilöaiheisia töitä. Voit
valita itseäsi kiinnostavan aiheen.
Värejä ja kuparia on mahdollista ostaa
kurssilta. Kurssi sopii aloittelijoille ja
pidemmälle ehtineille.

` Emalielämyksiä
syksy 260510a
7.9.–7.12.2021, 52 t / 72,00 €

kevät 260510b
11.1.–5.4.2022, 48 t / 67,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ti 17.00–20.00
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen
Tule innostumaan emaloinnin ihmeellisestä maailmasta! Kurssilla teemme
maalauksia, esineitä ja koruja erilaisia
emalointitekniikoita hyödyntäen.
Kuva-aiheet voi suunnitella itse tai
käyttää saatavilla olevia valmiita malleja. Kuparia ja värejä voi ostaa kurssilta
ja lisää voimme tilata yhdessä. Emalivärien käytön lisäksi opimme kurssilla
mallien suunnittelua ja valmistusta
sekä kuparipohjien muokkaamista.
Sopii kaikille!

` Jouluiset emaloinnit
syksy 260504a
20.11.2021, 8 t / 24,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
la 10.00–16.00
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen
Teemme lauantain aikana emalointitekniikalla pieniä jouluisia emalitöitä.
Voit tehdä vaikkapa joulukortteja,
tonttuja tai muita koristeaiheita
esimerkiksi kranssiin tai joulukuuseen
ripustettavaksi. Sopii myös uusille harrastajille ja lyhytkurssi onkin oiva keino
tutustua uuteen tekniikkaan. Värejä ja
kuparia voit ostaa opettajalta.

` Emaliviikonloppu
kevät 260505b
12.–13.2.2022, 16 t / 48,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
la-su 10.00–16.00
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen
Ota omaa aikaa emaloinnin parissa!
Viikonlopun aikana voimme keskeytyksettä tehdä aikaa vieviä, suurempia
emalimaalauksia tai useampia pieniä
töitä. Värejä ja kuparia on saatavana
kurssilta. Materiaalit maksaa opiskelija
itse.

` POSLIININMAALAUS
` Posliinimaalaus A (OS)
syksy 260601a
6.9.–13.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 260601b
10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ma 15.00–17.15
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen
Kurssilla perehdymme posliinimaalauksen perustekniikkoihin, sommitteluun ja värien käyttöön. Maalaamme
kaikkea kivaa kotiin - taidetta seinille,
persoonallisia astioita ja koriste-esineitä! Tarvikkeita hankimme yhteistilauksena kurssin alettua. Opiskelija maksaa
materiaalit itse. Uudet harrastajat
pääsevät alkuun kierrätysvärien ja välineiden turvin. Huom! Uusi kellonaika
klo 15.00-17.15.

` Posliinimaalaus B (OS)
syksy 260603a
6.9.–13.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 260603b
10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
104 Taideluokka, Pohjolankatu 27
ma 17.45–20.00
Kuvataiteilija (YAMK) Maria Nuutinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 260601a.
Huom! Uusi kellonaika klo 17.4520.00.

Kuva: Pasi Litmanen

` KÄDENTAIDOT JA MUOTOILU
Kädentaitojen kursseilla jatkamme,
ylläpidämme ja kehitämme suomalaista kädentaito- ja muotoiluperinnettä.
Kursseilla on mahdollisuus tutustua
useaan käsityön ja muotoilun
tekniikkaan sekä niiden historiaan ja
tähän päivään.
Kädentaitojen vastuuopettaja on
Tuija Näränen, 050 555 5856.

` Kädentaidot
toimintarajoitteisille
syksy ja kevät 210101
10.9.–3.12.2021, 21.1.–8.4.2022, 36 t /
40,00 €
Palvelukoti Satakieli,
Korpimetsänkatu 3
pe 16.00–18.15
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä
Erilaisten askartelutekniikoiden
ohjausta sairauden tai muun toimintarajoitteen vuoksi hitaammin
eteneville aikuisille. Kurssi kokoontuu ensimmäisen kerran Palvelukoti
Satakielessä pe 10.9., jolloin opiskelijat
voivat suunnitella yhdessä opettajan
kanssa kurssin sisällön. Kurssi kokoontuu syksyllä 10.9., 8.10., 22.10., 12.11.,
26.11. ja 3.12.; keväällä 21.1., 4.2., 18.2.,
11.3., 25.3. ja 8.4. Hinnassa huomioitu
OS-alennus.

` Kranssi ja pallo
syksy 211007a
26.–27.11.2021, 10 t / 25,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
pe 18.00–21.00, La 10.00–15.00
Puutarhuri 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.

` Kaikkee kivaa (keke)
syksy 211008a
19.10.–23.11.2021, 20 t / 40,00 €

kevät 211008b
8.3.–5.4.2022, 25 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ti 17.30–20.30
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko
”Tehhää kaikkee kivaa askartelua.
Käytetää mahdollisimman paljo kierrätysmateriaaleja. Kurssin toteutuessa
laitan tietoo eka kerralle mukaa otettavista jutuista. Terveisin Minna”

` Uusi! Koristeita luonnonmateriaaleista (keke)
syksy 211202a
24.–26.9.2021, 20 t / 40,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs
pe 17.00–20.00, la-su 9.00–15.00
Artesaani Minna Honkanen
Tervetuloa tekemään koristeita luonnonmateriaaleista: kävyistä, risuista ja

oksista. Tarvitset erikokoisia kuusen- ja
männynkäpyjä, risuja (esim. koivun)
ja oksia (halk. 1-2 cm ja noin 30 cm
pitkiä) Lisätietoa lähempänä kurssin
toteutuessa.

` Uusi! Tee se itse
-joulukalenteri (keke)
syksy 211203a
15.–17.10.2021, 20 t / 40,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs
pe 17.00–20.00, la-su 9.00–15.00
Artesaani Minna Honkanen
Kurssilla ideoimme ja valmistamme
joulukalenterin kierrättäen ja tuunaten. Materiaalia kannattaa alkaa keräämään ajoissa esim. wc-, talouspaperirullia, tulitikkurasioita jne. Lisätietoa
lähempänä kurssin toteutuessa.

` Uusi! Jouluista askartelua
yhdessä (keke)
syksy 211204a
19.–21.11.2021, 20 t / 40,00 €
Luokka 5, Kauppakatu 41, 3. krs
pe 17.00–20.00, la-su 9.00–15.00
Artesaani Minna Honkanen
Tule ideoimaan ja valmistamaan
jouluasetelma yhdessä lapsen kanssa.
Mahdollisuuksien mukaan käytämme
valmistamisessa kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Mukaan voit varata
asetelman pohjaksi esim. lasiastian,
-purkin, laudan pätkän tai lautasen
ja jouluisia koristeita, nauhaa, käpyjä,
oksia jne. Ensimmäisellä kerralla info ja
ideoidaan omia töitä.
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` Uusi! Himmelikurssi
(OS) (keke)
kevät 211409b
4.–6.2.2022, 18 t / 36,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
pe 17.15–20.15, la-su 9.00–13.00
Tuntiopettaja Miia Neuvonen
Tule pujottelemaan oma olki- tai pillihimmeli. Materiaalimaksu 5€, sisältää
tarvikkeet himmeliin. Voit myös tuoda
omia materiaaleja.

` KORUT
` Korukivenhionta (OS)
syksy 210210a
25.–30.10.2021, 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 mielenkiintoisista kivistäsi hienoja korukiviä.
Korujen valmistuksessa voit käyttää
opettajalta ostettavia tai omia korupohjia. 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
28.2.–6.3.2022, 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 A (OS)
syksy 210301a
6.9.–13.12.2021, 52 t / 73,00 €

kevät 210301b
10.1.–4.4.2022, 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 dreijaamista - jännittävää ja hauskaa! Saven
työstäminen rentouttaa! Kurssilla on
tarjolla omakustanteisesti laaja ja
laadukas materiaalivalikoima. Kurssi
antaa valmiuksia kolmiulotteisuuden
hahmottamiseen aloittavalle/jatkajalle.

` Savesta keramiikkaa B

` Savityöt C (OS)
syksy 210322a
6.9.–13.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210322b
10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma 15.30–17.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko
Ks. Sisältö kuten kurssissa 210320a.

syksy 210302a

` Savityöt D

9.9.–9.12.2021, 52 t / 73,00 €

syksy 210323a

kevät 210302b

6.9.–13.12.2021, 39 t / 54,00 €

13.1.–7.4.2022, 48 t / 67,00 €
Monitoimitalo, askartelutila 2,
Anni Swanin katu 7 B
to 17.00–20.00
Keraamikko Auli Huttunen

kevät 210323b

Ks. sisältö kuten kurssissa 210301a.

` Savityöt A (OS)

10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma 18.00–20.15
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko
Ks. Sisältö kuten kurssissa 210320a.

syksy 210320a

` Savityöt E (OS)

6.9.–13.12.2021, 39 t / 54,00 €

syksy 210324a

kevät 210320b

8.9.–8.12.2021, 39 t / 54,00 €

10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma 10.30–12.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko

kevät 210324b

Tervetuloa savimaailmaan! Kurssi sopii
kaikille. Teemme käyttö- ja koriste-esineitä omien suunnitelmien mukaan.
Tutustumme käsinrakennus-, värjäysja lasitustekniikoihin. Materiaalit voi
lunastaa pajalta, eivät sisälly kurssihintaan.

` Savityöt B
syksy 210321a
6.9.–13.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210321b
10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma 13.00–15.15
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko
Ks. Sisältö kuten kurssissa 210320a.

12.1.–6.4.2022, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ke 17.30–19.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko
Ks. Sisältö kuten kurssissa 210320a.

` Savityöt F
syksy 210325a
9.9.–9.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210325b
13.1.–7.4.2022, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to 14.30–16.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko
Ks. Sisältö kuten kurssissa 210320a.

` Savityöt G (OS)
syksy 210326a
7.9.–7.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210326b
11.1.–5.4.2022, 36 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ti 14.30–16.45
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko
Ks. Sisältö kuten kurssissa 210320a.
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` TIFFANY-, LYIJY-

` Illanvirkkujen saviset
syyskuun perjantait

LASI- JA LASINSULATUSTYÖT

syksy 210350a
10.–24.9.2021, 15 t / 30,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
pe 18.00–22.00
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko

` Lasipaja A (OS) (keke)
syksy 211230a
6.9.–13.12.2021, 39 t / 54,00 €

Tervetuloa virkkuilemaan saven parissa! Muovailemme, värjäämme ja lasitamme saviesineitä omien suunnitelmien mukaan. Materiaalit voi lunastaa
pajalta, eivät sisälly kurssimaksuun.

kevät 211230b

` Illanvirkkujen saviset

Pajassa valmistamme tiffany-, lyijylasi- ja sulatustekniikoilla tai näiden
yhdistelmillä käyttö- ja koriste-esineitä. Käytämme myös kierrätyslasia
(pullot, purkit, ikkunalasi) kokeillen eri
tuunaustapoja. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että aiemmin harrastaneille.
Oma lasiveitsi mukaan. Materiaalit
eivät kuulu kurssin hintaan.

tammikuun perjantait
kevät 210351b
14.–28.1.2022, 15 t / 30,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
pe 18.00–22.00
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko

10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ma 15.30–17.45
Artenomi Anna-Maija Jokinen

Ks. Sisältö kuten kurssissa 210350a.

` Lasipaja B (keke)

` Pihakoristeita ja ruukkuja

syksy 211231a

syksy 210352a

6.9.–13.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 211231b

30.8.–3.9.2021, 16 t / 32,00 €

10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ma 18.00–20.15
Artenomi Anna-Maija Jokinen

kevät 210352b
11.–19.4.2022, 16 t / 32,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma-ke ja pe 17.30–20.30
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko

Ks. sisältö kuten kurssissa 211230a.

Teemme koristeita, ruukkuja ja vaikka
vesiaiheita pihaan ja parvekkeelle.
Materiaalit voi lunastaa pajalta, eivät
sisälly kurssimaksuun. Kurssi sopii
kaikille. Kokoontumiskerrat syyskaudella ma 30.8., ti 31.8., ke 1.9. ja pe 3.9
ja kevätkaudella ma 11.4., ti 12.4., ke
13.4. ja ti 19.4.

` Lasipaja C (OS) (keke)
syksy 211232a
8.9.–8.12.2021, 52 t / 69,00 €

kevät 211232b
12.1.–6.4.2022, 48 t / 64,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 11.00–14.00
Artenomi Anna-Maija Jokinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 211230a.

` Kesälomakivaa lapsille
kevät 210359b

` Lasipaja D (keke)

6.–10.6.2022, 25 t / 42,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
ma-pe 10.00–14.00
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko

syksy 211234a
8.9.–8.12.2021, 52 t / 69,00 €

kevät 211234b

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

12.1.–6.4.2022, 48 t / 64,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 17.00–20.00
Artenomi Anna-Maija Jokinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 211230a.

` Lampunvarjostin tai lyhty
lasipaloista (keke)
kevät 211233b
15.1.–6.2.2022, 48 t / 64,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
la-su 10.00–16.30
TaM Arkadi Anishtshik
Kurssin aikana valmistamme lampunvarjostimen tai lyhdyn lasia leikkaamalla, 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 -työnäytöksiä. Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille.
Kurssi kokoontuu la-su 15.–16.1.,
22.–23.1. ja 5.-6.2.

` MOSAIIKKI- JA
BETONITYÖT
` Mosaiikki (keke)
syksy 211300a
8.9.–8.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 211300b
12.1.–6.4.2022, 36 t / 50,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ke 14.15–16.30
Artenomi Anna-Maija Jokinen
Kurssilla teemme mosaiikkitöitä sisäja ulkokäyttöön soveltuvilla työmenetelmillä erilaiset materiaalit ja kiinnitysaineet huomioiden. Hyödynnämme
myös kierrätysideaa ja käytämme
vanhoja esineitä joko töiden pohjiksi
tai rikomme ne tesseroiksi. Materiaalit ym. eivät kuulu kurssin hintaan.
Tarvittaessa teemme yhteistilauksia.
Kurssi sopii aloittelijoille sekä aiemmin
harrastaneille.

` Uusi! Mosaiikkia kodin
kätköistä A (OS) (keke)
syksy 211302a
20.9.–18.10.2021, 21 t / 42,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ma 13.00–15.15, la 10.00–14.45
Artenomi Anna-Maija Jokinen
Nyt kaivellaan kaapeista kierrätykseen
joutavat astiat, purkit ja kannet, peilit,
ruukut ja taulun kehykset ym. ja kierrätämme ne mosaiikkitöiksi. Voit käyttää
kodin kätköistä löytyviä kovia materiaaleja joko pilkottaviksi tesseroiksi tai
töiden pohjiksi. Materiaalit eivät kuulu
kurssin hintaan. Kurssi kokoontuu
myös la 9.10. klo 10.00-14.45.
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` Uusi! Mosaiikkia kodin
kätköistä B (OS) (keke)
kevät 211302b
10.1.–7.2.2022, 21 t / 42,00 €
009 Lasi- ja emalityöt, Pohjolankatu 27
ma 13.00–15.15, la 10.00–14.45
Artenomi Anna-Maija Jokinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 211302a.
Kurssi kokoontuu myös la 29.1. klo
10.00-14.45.

` Mosaiikkia kotiin ja
puutarhaan (keke)
kevät 211301b
18.2.–26.3.2022, 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. Kurssilla teemme mosaiikkitöitä sisä- ja
ulkokäyttöön soveltuvilla työmenetelmillä pohjien, kiinnitysaineiden ja
tesseroiden yhteensopivuus huomioiden. Sulatamme myös lasitesseroita.
Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun. Kurssi soveltuu aloittelijoille
sekä aiemmin harrastaneille. Kurssi
kokoontuu pe-la 18.–19.2., 11.–12.3. ja
25.–26.3.

` Betonia kotiin ja
puutarhaan
kevät 211304b
5.–11.5.2022, 12 t / 30,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-ke ja su 17.00–20.00
Artenomi Anna-Maija Jokinen
Kurssilla valmistamme käyttö- ja
koriste-esineitä betonista valaen, verkon päälle muotoillen sekä kankaita
kastamalla. Töitä voit koristella esim.
upotus- ja sabluunamenetelmillä sekä
maalaten ja värjäten. Info sähköpostiin
ennen kurssin alkua. Kurssi kokoontuu
to 5.5., su 8.5. ja ke 11.5.

` PUUTYÖT JA
PUUKKOKURSSIT
` Puutyöt ja
koristeveisto A (OS)
syksy 210501a
8.9.–8.12.2021, 39 t / 55,00 €

kevät 210501b
12.1.–6.4.2022, 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 työkalujen ja puuntyöstökoneiden käyttöä töitä tehdessä. Kurssilainen hankkii
omat tarvikkeet ja materiaalit, työkalut
ja laitteet ovat koululla. Koululla ei ole
keskeneräisten töiden säilytysmahdollisuutta. Kurssin alaikäraja 16 vuotta.

` Puutyöt ja koristeveisto B
syksy 210503a
8.9.–8.12.2021, 39 t / 55,00 €

kevät 210503b
12.1.–6.4.2022, 36 t / 51,00 €
Kesämäen koulu, teknisen työn
luokka, Lavolankatu 16
ke 18.15–20.30
Koristeveistäjämestari Tero Hulkkonen
Ks. Sisältö kuten kurssissa 210501a.

` Puukonrakennusiltamat A (OS)
syksy 210520a
7.9.–7.12.2021, 39 t / 55,00 €

kevät 210520b
11.1.–5.4.2022, 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 vanhoille tekijöille sekä ensikertalaisille. Puukon voit tehdä puolivalmiista osista tai
itse takoen. Kurssilainen hankkii itse
omat tarvikkeet, esim. www.puukot.
fi. Lisäksi tulee kaasumaksu 5-10 €,
riippuen osallistujamäärästä. Kurssin
alaikäraja 16 vuotta.
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` Puukonrakennusiltamat B
syksy 210523a
7.9.–7.12.2021, 39 t / 55,00 €

kevät 210523b
1.2.–26.4.2022, 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 (OS)
syksy 210600a
7.9.–7.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210600b
11.1.–5.4.2022, 36 t / 50,00 €
Haapajärven ent. koulu, luokka,
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 mielenkiinnon mukaan myös muita tekniikoita.
Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun.

` Kirjonnan iloa (OS) (keke)
syksy 210604a
7.9.–7.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210604b
11.1.–5.4.2022, 36 t / 50,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
ti 11.00–13.30
KteO Tuija Näränen
Toteutamme opiskelijoiden omia
käsityöllisiä ideoita käyttäen erilaisia
kirjontatekniikoita ja ryijyompelua. Kurssin jälkeen tunnistamme
eri kirjontatekniikoita ja osaamme
valita kankaan, langat ja kirjontapistot
kirjontatekniikan mukaan kirjontatyöhömme. Osaamme myös toteuttaa
ryijyjä ommellen. Materiaalit eivät
sisälly kurssihintaan.

` Vaatteen uusi elämä (keke) ` Ompelukurssi B

` Ompelulauantait (keke)

syksy 210622a

syksy 210704a

syksy 210708a

9.9.–9.12.2021, 52 t / 73,00 €

7.9.–7.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210622b

kevät 210704b

13.1.–7.4.2022, 48 t / 67,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
to 17.30–20.30
Vaatetusalan artenomi Pirjo Miikki

11.1.–5.4.2022, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ti 9.00–11.15
KTeO, muotoilija (AMK)
Merja Pylväläinen

11.9.–6.11.2021, 18 t / 36,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la 9.00–14.00
KTeO, muotoilija (AMK)
Merja Pylväläinen

Ensin nahkarotsi, nyt kassi tai rukkaset.
Verhoista tunika tai tyynynpäällinen
tai... Kierrätämme vanhat kauluspaidat, T-paidat tai farkut ompelemalla
käyttökelpoisia tuotteita edullisen
ekologisesti. Tuunaamme, paikkaamme tai valmistamme kokonaan uutta.
Olet joko vasta-alkaja tai kokenut
ompelija; opettelemme saumurin
käyttöä ja helppoja ompeluteknikoita
ja teemme ideoista totta.

` Tilkkutyöt (keke)

Ks. Sisältö kuten kurssissa 210702a.

` Ompelukurssi C (OS)
syksy 210706a
7.9.–7.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210706b
11.1.–5.4.2022, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ti 11.45–14.00
KTeO, muotoilija (AMK)
Merja Pylväläinen
Ks. Sisältö kuten kurssissa 210702a.

syksy 210700a
6.9.–13.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210700b
10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ma 15.00–17.15
KTeO, muotoilija (AMK)
Merja Pylväläinen

Käsityölauantaina voit ommella kangas- ja trikooasuja. Uudistaa vanhaa.
Opettelemme erilaisia ompelutekniikoita, kuten piilonapituksia, napinläpien ompeluja, kaulusten ompeluja ja
tukemisia jne. Materiaalit eivät sisälly
kurssimaksuun. Syksyllä 11.9, 9.10. ja
6.11.

` Ompelulauantait (keke)
kevät 210709b
15.1.–12.3.2022, 18 t / 36,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la 9.00–14.00
KTeO, muotoilija (AMK)
Merja Pylväläinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 210708a.
Keväällä 15.1, 5.2 ja 12.3.

Ompelemme tilkkutyötekniikoilla sisustustekstiilejä, asusteita ym. Kurssille
voivat osallistua aiemmin tilkkutöitä
harrastaneet ja vasta-alkajat. Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun.

` Ompelukurssi A (OS)
syksy 210702a
6.9.–13.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210702b
10.1.–4.4.2022, 36 t / 50,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ma 18.00–20.15
KTeO, muotoilija (AMK)
Merja Pylväläinen
Tule ompelemaan itsellesi tai läheisellesi yksilöllisiä vaatteita kankaista tai
trikoista. Käytämme valmiita kaavoja,
joita muutamme sopiviksi kuositellen
ja sovittaen. Materiaalit eivät sisälly
kurssimaksuun.

Kuva: Pasi Litmanen
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` Kansallispukujen
ompelukurssi (keke)

` Koneneulonnan
jatkokurssi B

` Makrameen
perussolmut 1B

syksy 210710a

kevät 210725b

syksy 211403a

9.10.–20.11.2021, 18 t / 36,00 €

29.1.–20.3.2022, 54 t / 75,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la-su 9.00–16.00
KTeO, muotoilija (AMK)
Merja Pylväläinen

3.–5.12.2021, 20 t / 40,00 €
Luokka 4, Kauppakatu 41, 3. krs
pe 17.15–20.15, la-su 9.00–15.00
Tuntiopettaja Miia Neuvonen

kevät 210710b
22.1.–26.3.2022, 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. Syksyllä 2.10., 23.10.
ja 20.11. Keväällä la 22.1, 12.2. ja 26.3.
Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun.

` Koneneulonnan
alkeiskurssi
syksy 210724a
18.–19.9.2021, 18 t / 36,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la-su 9.00–16.00
KTeO, muotoilija (AMK)
Merja Pylväläinen
Opettelemme neulekoneen (Brother-neulekoneet opistolla) toiminnot
aloituksista, päättelyistä, lisäyksistä,
kavennuksista, reunuksista, taskuista
ym. Teemme ensin erilaisia harjoituksia, joiden jälkeen ehdit valmistaa
sukat, hatun ja huivin. Opettaja tuo
kurssille lankoja, joilla harjoittelemme.
Voit myös tuoda omia enintään Novita
Nalle -langan vahvuisia lankoja. Materiaalit eivät sisälly kurssihintaan.

` Koneneulonnan
jatkokurssi A
syksy 210725a
25.9.–28.11.2021, 54 t / 75,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
la-su 9.00–16.00
KTeO, muotoilija (AMK)
Merja Pylväläinen
Tule neulomaan joko omalla neulekoneella tai opistolla olevilla Brother-neulekoneilla neuleita. Viikonloput
25.–26.9., 16.–17.10. ja 27.–28.11.
Materiaalit eivät sisälly hintaan.

Ks. sisältö kuten kurssissa 211400a.

Ks. Sisältö kuten kurssissa 210725a.
Materiaalit eivät sisälly kurssihintaan.
Viikonloput 29.–30.1., 19.–20.2. ja
19.–20.3.

` ENTISÖINTI JA

` Nypläys (OS) (keke)

` Huonekalujen entisöinti ja

syksy 210743a

VERHOILU
verhoilu A (OS) (keke)

17.9.–10.12.2021, 45 t / 63,00 €

syksy 210800a

kevät 210743b

7.–22.10.2021, 30 t / 43,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00–21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo

14.1.–8.4.2022, 40 t / 56,00 €
Luokka 1, Kauppakatu 41, 3. krs
pe 15.00–19.00
Artesaani Hanna Vierikko
Nypläämme kurssilaisten toiveiden
mukaan koristeita, liinoja, tauluja tai
vaikkapa asusteita. Tutustumme erilaisiin materiaaleihin nypläyksessä. Kurssi
soveltuu vasta-alkajille ja nypläystä jo
harrastaneille. Materiaalit eivät sisälly
kurssihintaan. Syksyllä 17.9., 24.9.,
8.10., 15.10., 22.10., 5.11., 12.11., 26.11.
ja 3.12. Keväällä 14.1., 21.1., 4.2., 11.2.,
25.2., 4.3., 18.3. ja 25.3.

` SOLMEILU- JA
PUNONTATYÖT
` Makrameen
perussolmut 1A
syksy 211400a
16.11.–14.12.2021, 20 t / 40,00 €
105 Käsityöluokka, Pohjolankatu 27
ti 17.00–20.00
Tuntiopettaja Miia Neuvonen
Tule oppimaan makrameen perussolmut ja solmeilemaan ihana
makramee-seinävaate. Ensimmäisellä
kerralla info, tutustumme mallitöihin ja
valitsemme materiaalit. Materiaalimaksu 5 € (sis. langat ja kepin). Voit tuoda
myös omia materiaaleja mukaan. Hyvä
lankavalinta on joustamaton puuvillalanka.

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

` Huonekalujen entisöinti ja
verhoilu B (keke)
syksy 210801a
4.–26.11.2021, 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 C (OS) (keke)
kevät 210803b
3.–25.2.2022, 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 210804b
10.–31.3.2022, 35 t / 50,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
to-pe 17.00–21.00
Pintakäsittelykisälli Raija Virvalo
Ks. Sisältö kuten kurssissa 210800a.
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` TIETOTEKNIIKKA - DIGITAITOJA MEILLE KAIKILLE
Opistossa on tietotekniikan kursseja
niin vasta-alkajille kuin peruskäytön jo
hallitseville. Voit tulla harjoittelemaan
tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käyttöä sen avaamisesta alkaen.
Jos perusasiat ovat jo hallussa, tule
opettelemaan kotisivujen tai kuvakirjan tekoa tai videoeditointia. Voit
myös perehtyä järjestelmäkamerasi tai
puhelimesi kameran toimintoihin ja
kuvankäsittelyyn.
Tuo oma kannettava tietokoneesi,
tablettitietokoneesi tai älypuhelimesi
kurssin aiheen mukaan. Opistolla
on muutama kannettava tietokone
kurssilla käytettäväksi, mutta varmista
saatavuus etukäteen: tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen,
p. 050 555 7271,
pasi.litmanen@ekko.fi.

` MYÖ, TYÖ JA
DIGITAIDOT -HANKE

EKKO järjestää lukuvuonna 2021–2022
maksutonta digitaitojen koulutusta
työikäisille. Koulutuksia järjestetään
teemallisina työpajoina sekä digipisteinä Lappeenrannassa, Joutsenossa ja
Luumäellä. Koulutuksissa voi kohentaa
erityisesti niitä digitaitoja, joita tarvit-

see työelämässä, työnhaussa, opiskelussa sekä arkielämän asioinnissa.
Koulutuksissa on mahdollista suorittaa
valtakunnallisia digitaitojen osaamismerkkejä. Koulutukset ovat osa OKM:n
tukemaa Myö, työ ja digitaidot
-hanketta kaudella 2021–2022.
Lisätietoa: viestintä- ja hankekoordinaattori Kaisa Leinonen
p. 050 555 1676,
kaisa.leinonen@ekko.fi,
hankesivut ekko.fi/digitaidot.
Digipajat Lappeenrannassa
8.9.–24.11. keskiviikkoisin klo 17–20,
Kauppakatu 41, luokka 5.
Ilmoittaudu soittamalla tietotekniikkakouluttaja Jenni Könöselle
p. 050 543 7862 ajalla 25.8.–2.9.
ke klo 13–14 ja to 16–17,
sekä 8.9.–24.11. ke klo 13–14 tai
sähköpostitse digitaidot@ekko.fi.
Tuo pajaan oma laitteesi.
Sisällöt:
8.9. laitteiden käyttö, kannettava
tietokone
15.9. laitteiden käyttö, älypuhelin,
tabletti
22.9. tiedonhaku
29.9. tekstinkäsittelyohjelmat
6.10. taulukkolaskentaohjelmat
13.10. pilvipalvelut
20.10. kokoustyökalut
3.11. esitystyökalut
10.11. sosiaalinen media
17.11. tietoturva, turvallinen ja
vastuullinen toiminta
24.11. sähköiset asiointipalvelut

Digipiste Me-talolla 9.9.–25.11. (ei
28.10.) torstaisin klo 17.15–20.15,
Raastuvankatu 7 Lpr. Digipisteessä
saat henkilökohtaista opastusta digilaitteiden käyttöön omien tarpeidesi
mukaan. Ota oma laitteesi mukaan.
Ilmoittaudu soittamalla tietotekniikkakouluttaja Katri Jokipellolle
p. 050 543 7867 ajalla 24.8.–1.9.
ti klo 17–18 ja ke 15–16
sekä 8.9.–24.11. ke klo 15–16

` TIETOTEKNIIKAN
YKSILÖOPETUS

Yksilöopetuksessa voidaan opetella esim. internetin ja sähköpostin
käyttöä, toimisto-ohjelmia, kameran käyttöä, kuvien siirtoa koneelle,
kuvankäsittelyä, laitteen päivittämistä,
tietoturva-asioita, tabletin tai kännykän käyttöä. Yksilöopetus järjestetään
opistotalon luokassa 103,
Pohjolankatu 27.
Yksilöopetuksen hinnat:
1-2 tuntia 31 € / oppitunti,
3-5 tuntia 26 € / oppitunti,
esim. 2 t = 62 € ja 5 t = 130 €.
Tietotekniikan vastuuopettaja ja yksilöopettaja on tietotekniikkakouluttaja
Pasi Litmanen, 050 555 7271,
pasi.litmanen@ekko.fi.
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` SYKSY 2021
Kurssit pidetään opistotalon luokassa
103, Pohjolankatu 27. Opettajana
toimii tietotekniikkakouluttaja Pasi
Litmanen, ellei kurssin tiedoissa toisin
mainita.

hallisesti ihan alkeista lähtien. Harjoittelemme kosketusnäytön toimintaa,
asetuksien muuttamista ja valokuvien
ottoa. Tutustumme laitteessa oleviin
sovelluksiin ja internetin käyttöön. Ota
kurssille oma tablettisi tai älypuhelimesi.

` Windows 10 tutuksi,

` Tablettitietokone ja

senioreille (OS)
syksy 420102a

syksy 420128a

16.9.–21.10.2021, 12 t / 37,00 €
to 15.30–17.00

1.11.–13.12.2021, 12 t / 37,00 €
ma 10.00–11.30

Tutustumme Windows 10 -tietokoneeseen hyvin rauhalliseen tahtiin.
Aloitamme ihan perusasioista: näppäimistön ja hiiren käyttö, ohjelmiin
ja perusasetuksiin tutustuminen.
Opettelemme tallentamaan tiedostoja, käytämme internetiä. Tuo oma
kannettava tietokoneesi.

Tutustumme laajemmin älylaitteen
tarjoamiin mahdollisuuksiin kuten
karttoihin ja paikannukseen, sosiaaliseen mediaan (esim. Facebook ja
WhatsApp), tekstin- ja kuvankäsittelyyn jne. Jatkoa kurssille 420127a
mutta jos perusasiat sinulle jo tuttuja,
tervetuloa mukaan! Ota kurssille oma
tablettisi tai älypuhelimesi.

` Windows 10, jatkokurssi
syksy 420103a

` Tabletti ja älypuhelin

4.11.–9.12.2021, 12 t / 37,00 €
to 15.30–17.00

syksy 420129a

Sopii kurssin 420102a jatkoksi tai sinulle, jolla on jo Windows 10:n käytöstä
vähän kokemusta. Asennamme hyödyllisiä lisäohjelmia ja opettelemme
aikaa ja vaivaa säästäviä tapoja käyttää
tietokonetta. Tutustumme myös lisälaitteisiin, kuten ulkoiseen kovalevyyn
tai kuvien siirtoon puhelimelta.

- Android
16.9.–21.10.2021, 12 t / 37,00 €
to 13.00–14.30

syksy 420135a

Tutustumme Android -tablettitietokoneen ja -älypuhelimen toimintoihin hieman ripeämpään tahtiin (vrt.
420127a). Teemme katsauksen laitteen
asetuksiin ja sovelluksiin sekä internetin käyttöön. Tutustumme myös paikannukseen ja karttoihin, sosiaaliseen
mediaan, valokuvaamiseen ja kuvankäsittelyyn jne. Ota oma tablettisi ja/
tai älypuhelimesi mukaan.

2.11.–7.12.2021, 12 t / 37,00 €
ti 17.15–18.45

` Videoeditointi

` Windowsin käyttö
tehokkaammaksi (OS)

Sinulle joka käytät Windows 10 -käyttöjärjestelmää työssäsi tai kotona. Tällä
kurssilla saat vinkkejä käytön tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi. Käymme
läpi yleisimpiä ohjelmia, tiedostomuotoja, asetuksia ja pikakomentoja. Tutustumme mm. ikkunointiin,
resurssienhallintaan ja vikatilanteiden
korjaamiseen. Tuo oma kannettavasi.

` Tablettitietokone ja
älypuhelin, senioreille (OS)
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älypuhelin, jatkokurssi

syksy 420151a
7.9.–19.10.2021, 14 t / 43,00 €
ti 17.15–18.45
Tuntiopettaja Jenni Könönen
Omien videotiedostojen editoimista
OpenShot-ilmaisohjelmalla. Kurssin
aikana käymme läpi mistä saa omiin
videoihin tekijänoikeusvapaata
musiikkia. Lopuksi voimme tehdä
katsauksen, kuinka valmiin videon saa
lisättyä YouTubeen.

syksy 420127a

` Kotisivut WordPressilla,

13.9.–18.10.2021, 12 t / 37,00 €
ma 10.00–11.30

syksy 420150a

Opettelemme tablettitietokoneen ja
älypuhelimen peruskäyttöä hyvin rau-

4.10.–22.11.2021, 14 t / 43,00 €
ma 17.15–18.45
Tuntiopettaja Jenni Könönen
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alkeet (OS)

Haluatko tehdä itsellesi kotisivut tai ylläpidätkö yhdistyksen sivuja? Kurssilla
opimme perusasiat nettisivujen tekemisestä ja ylläpidosta. Kurssin aikana
luomme Wordpress.com -sivustolla
ilmaiset kotisivut.

` Digijärjestelmäkameran
perusteet
syksy 420108a
16.9.–21.10.2021, 12 t / 37,00 €
to 19.00–20.30
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.

` Kuvankäsittely
syksy 420109a
4.11.–9.12.2021, 12 t / 37,00 €
to 19.00–20.30
Tutustumme ilmaiseen ja monipuoliseen GIMP-kuvankäsittelyohjelmaan.
Opettelemme valokuvan perusparannukset ja tallentamisen eri käyttötarkoituksiin. Tutustumme myös mm.
tasoihin, maskeihin ja suotimiin. Et
tarvitse aiempaa kuvankäsittelykokemusta, mutta tietokoneen peruskäytön on hyvä olla hallussa. Tuo oma
kannettava tietokoneesi.

` Syksyn IT-pajat
IT-pajat ovat teemallisia yhden kerran
kokonaisuuksia. Ota mukaan omat
laitteesi ja kysymyksesi!
3 t / 12,00 €
tiistaisin klo 12.45–15.00
lk 103, Pohjolankatu 27
Tietotekniikkakouluttaja
Pasi Litmanen

` IT-paja - etäkokoukset
syksy 420110a
ti 7.9.2021
Zoom, Meet, Teams ja Adobe Connect
ovat esimerkkejä alustoista joiden
kautta etäopiskellaan, -työskennellään ja -kokoustetaan. Tule hakemaan
neuvoja näiden käytössä.

` IT-paja - sähköposti

` IT-paja - sähköinen asiointi

syksy 420111a

syksy 420117a

ti 14.9.2021

ti 2.11.2021

Sähköpostitilin luominen, postin
lähetys ja vastaanotto, liitetiedostot,
kansiot ja osoitekirjan käyttö. Tule
hakemaan neuvoja näiden käytössä.
Jos sinulla on jo sähköpostiosoite, varmista että muistat myös salasanasi!

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.

` IT-paja - sosiaalinen media

` IT-paja - pilvipalvelut ja
varmuuskopiointi

syksy 420112a
ti 21.9.2021

syksy 420118a

Askarruttaako joku somekanaviin
kuten Facebook, Instagram, Twitter,
WhatsApp jne. liittyvä asia? Tule
kysymään ja keskustelemaan näiden
käyttöönotosta, yksityisyysasetuksista
ja käytöstä.

ti 9.11.2021

` IT-paja - Android
syksy 420113a
ti 28.9.2021
Tule hakemaan vastauksia Android
-tablettiin tai -puhelimeen liittyviin
kysymyksiisi ja poimimaan vinkkejä
käytön tehostamiseksi!

` IT-paja - tietoturva
syksy 420114a
ti 5.10.2021
Tietoturva-asiat, kuten käyttöjärjestelmän ja sovellusten päivitykset, virustorjunta, käyttäjätunnukset ja henkilötiedot. Tule kysymään ja hakemaan
vinkkejä tietoturvasi parantamiseksi.

` IT-paja - Windows 10
syksy 420115a
ti 12.10.2021
Tule hakemaan vastauksia Windows
10 -koneeseen liittyviin kysymyksiisi ja
poimimaan vinkkejä käytön tehostamiseksi.

Tärkeiden tiedostojen ja valokuvien
tulisi olla aina vähintään kahteen paikkaan tallennettuina. Pilvipalvelut ovat
helppo tapa toteuttaa tämä. Asian
ajaa myös ulkoinen tallennusväline
kuten muistitikku tai kovalevy. Tule
kysymään ja kuuntelemaan näiden
käyttöön liittyviä asioita.

` IT-paja - toimisto-ohjelmat
syksy 420119a
ti 16.11.2021

ti 19.10.2021
Tule hakemaan vastauksia iPhone-puhelimeen ja iPad-tablettiin liittyviin
kysymyksiisi ja poimimaan vinkkejä
käytön tehostamiseksi!

` Digipiste eläkeläisille
syksy 420180a
45 min / 4,00 €
tiistaisin 7.9.–7.12.2021
klo 10.00–10.45
klo 10.45–11.30
klo 11.30–12.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Digipisteessä saat henkilökohtaista
täsmäapua oman tietokoneesi, tablettisi tai älypuhelimesi käytössä. Kurssin
hinnassa on huomioitu OS-alennus.
Ilmoittaudu ja varaa oma 45 minuutin
aikasi soittamalla Pasi Litmaselle
maanantaisin 16.8. alkaen (ei 30.8.)
klo 12-13, p. 050 555 7271.

` KEVÄT 2022
Kurssit pidetään opistotalon tietotekniikkaluokassa 103, Pohjolankatu
27. Opettajana toimii tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen.

` Windows 10 tutuksi,

` IT-paja - ostaminen netistä

Ks. sisältö kuten kurssissa 420102a.

syksy 420120a
ti 23.11.2021

senioreille (OS)
kevät 420162b
10.1.–14.2.2022, 12 t / 37,00 €
ma 10.00–11.30

` Tablettitietokone ja
älypuhelin, senioreille

Uskallanko ostaa tuotteita tai palveluita internetistä? Yritykseltä vai yksityishenkilöltä? Miten voin maksaa ja
mihin tavara tulee? Mitä muuta minun
pitää nettiostamisesta tietää? Selvittelemme vastauksia näihin kysymyksiin ja käymme tutustumassa hyvinä
pidettyihin kauppapaikkoihin.

` Tablettitietokone ja

` IT-paja - myyminen netissä

kevät 420131b

ti 30.11.2021

syksy 420116a

eläkeläisille

Toimisto-ohjelmat, kuten Word, Excel,
PowerPoint, Writer, Calc, Impress jne.
Tule kysymään näiden käytöstä ja
hakemaan vinkkejä käytön tehostamiseksi.

syksy 420121a

` IT-paja - iPhone ja iPad

` Syksyn Digipisteet

Jos haluan myydä tavaraa netin kautta, miten ja missä ilmoittelen? Miten
laitan hyvän kuvan tavarasta? Miten
saan maksun ja miten lähetän tavaran?
Selvittelemme vastauksia näihin
kysymyksiin ja käymme tutustumassa
hyvinä pidettyihin kauppapaikkoihin.

kevät 420130b (OS)
13.1.–17.2.2022, 12 t / 37,00 €
to 13.00–14.30
Ks. sisältö kuten kurssissa 420127a.

älypuhelin, jatkokurssi
24.2.–7.4.2022, 12 t / 37,00 €
to 13.00–14.30
Ks. sisältö kuten kurssissa 420128a.

` Tabletti ja älypuhelin
- Android
kevät 420161b
24.2.–7.4.2022, 12 t / 37,00 €
to 15.30–17.00
Ks. sisältö kuten kurssissa 420129a.
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` Word, Excel ja Powerpoint
(OS)

` Uusi! Kuvakirja
valokuvistasi

kevät 420116b

kevät 420133b

kevät 420158b

ti 22.2.2022

13.1.–7.4.2022, 24 t / 73,00 €
to 19.00–20.30

21.2.–4.4.2022, 12 t / 37,00 €
ma 10.00–11.30

Ks. sisältö kuten kurssissa 420116a.

Sinulle joka käytät näitä ohjelmia
työssäsi tai harrastuksessasi. Perustoiminnot ovat jo tuttuja, mutta
haluat kerrata ja syventää osaamistasi. Tutustumme Wordin, Excelin ja
Powerpointin yhteisiin työkaluihin
sekä harjoittelemme ohjelmakohtaisia
lisäominaisuuksia.

Valokuvia lomamatkaltasi, perheestäsi,
lemmikistäsi tai vaikka taideteoksistasi, ja haluat saada ne kuvakirjaksi?
Teemme ensin katsauksen peruskuvankäsittelyyn: suoristus, rajaus,
valoisuuden säätö. Sitten tutustumme
Ifolor-ohjelmaan, jonka kautta voit
suunnitella ja tilata kuvakirjasi. Kirjan
hinta ei sisälly kurssimaksuun. Mukaan
oma kannettava tietokone sekä valokuvasi digitaalisessa muodossa.

` Uusi! Googlen ohjelmat
hyötykäyttöön (OS)
kevät 420154b
11.1.–22.2.2022, 14 t / 43,00 €
ti 17.15–18.45
Tuntiopettaja Jenni Könönen
Google on maailman käytetyin
hakukone, mutta internetjättiläisen
hallinnasta löytyy myös sähköposti,
karttapalveluita, pilvipalveluita ja
paljon muuta. Mitä palveluita Google
tarjoaa ja miten voin hyödyntää niitä
itse?

` Uusi! Wikipedia - sanakirja
Internetissä
kevät 420155b
17.1.–21.2.2022, 12 t / 37,00 €
ma 17.15–18.45
Tuntiopettaja Jenni Könönen
Mikä on Wikipedia? Miksi en löydä
sieltä artikkelia etsimästäni aiheesta?
Kuinka luotettavaa on Wikipediasta
löytyvä tieto? Kurssin aikana opimme
vastaukset näihin kysymyksiin sekä
luomme omaa sisältöä Wikipedian
sivuille.

` Parempia kuvia
älypuhelimella

` Kevään IT-pajat
IT-pajat ovat teemallisia yhden kerran
kokonaisuuksia. Ota mukaan omat
laitteesi ja kysymyksesi!
3 t / 12,00 €
tiistaisin klo 12.45–15.00
lk 103, Pohjolankatu 27
Tietotekniikkakouluttaja
Pasi Litmanen

` IT-paja - etäkokoukset

kevät 420117b
ti 8.3.2022
Ks. sisältö kuten kurssissa 420117a.

` IT-paja - pilvipalvelut ja
varmuuskopiointi
kevät 420118b
ti 15.3.2022
Ks. sisältö kuten kurssissa 420118a.

` IT-paja - toimisto-ohjelmat
kevät 420119b
ti 22.3.2022
Ks. sisältö kuten kurssissa 420119a.

` IT-paja - ostaminen netistä
kevät 420120b
ti 29.3.2022
Ks. sisältö kuten kurssissa 420120a.

` IT-paja - myyminen netissä

ti 11.1.2022

kevät 420121b

Ks. sisältö kuten kurssissa 420110a.

ti 5.4.2022

` IT-paja - sähköposti
kevät 420111b
ti 18.1.2022
Ks. sisältö kuten kurssissa 420111a.

` IT-paja - sosiaalinen media
kevät 420112b
ti 25.1.2022
Ks. sisältö kuten kurssissa 420112a.

kevät 420145b

` IT-paja - Android

8.–22.3.2022, 6 t / 21,00 €
ti 17.15–18.45

kevät 420113b
ti 1.2.2022

Opi tuntemaan oman kännykkäsi
kamera! Perehdymme älypuhelimen
kameran asetuksiin ja niiden vaikutuksiin valokuvissa. Tutustumme myös
kuvankäsittelysovelluksien hyötyihin. Ota oma älypuhelimesi kurssille
mukaan.

Ks. sisältö kuten kurssissa 420113a.

` IT-paja - tietoturva
kevät 420114b
ti 8.2.2022
Ks. sisältö kuten kurssissa 420114a.

kevät 420115b
ti 15.2.2022
LAPPEENRANTA

` IT-paja - sähköinen asiointi

kevät 420110b

` IT-paja - Windows 10
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` IT-paja - iPhone ja iPad

Ks. sisältö kuten kurssissa 420115a.

Ks. sisältö kuten kurssissa 420121a.

` Kevään Digipisteet
eläkeläisille
` Digipiste eläkeläisille
kevät 420180b
45 min / 4,00 €
tiistaisin 11.1.–5.4.2022
klo 10.00–10.45
klo 10.45–11.30
klo 11.30–12.15
lk 103, Pohjolankatu 27
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Digipisteessä saat henkilökohtaista
täsmäapua oman tietokoneesi, tablettisi tai älypuhelimesi käytössä. Kurssin
hinnassa on huomioitu OS-alennus.
Ilmoittaudu ja varaa oma 45 minuutin
aikasi soittamalla Pasi Litmaselle
maanantaisin 10.1. alkaen
klo 12-13, p. 050 555 7271.

Kuva: Arttu Muukkonen

` LIIKUNTA, TANSSI & HYVÄ OLO
– KEHON JA MIELEN HYVINVOINTIA
Jokainen voi löytää laajasta liikunnan
ja hyvän olon tarjonnastamme itselleen 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 kesäkursseillamme.
Kuntoliikunnassa voit kohentaa kuntoasi erilaisissa jumppa- ja peliryhmissä. Kehonhallintaa voit kehittää myös
pilates-tunneilla. Rauhoitu kehon ja
mielen yhteistyöhön erilaisiin joogalajeihin tutustuen ja opi uusia taitoja ja
tietoja hyvän olon lyhytkursseillamme.
Tanssimaan pääset niin suomalaisten
iskelmien, itämaisten sointujen kuin
kuumien latinorytmienkin tahdittamana.
Liikunnan vastuuopettaja on
Sinikka Miettinen, 050 555 1954.

` SYKSYN STARTTIVIIKOT, 23.8.–1.9.2021
Kurssit pidetään opistotalolla, Pohjolankatu 27, sali 211. Ilmoittautuminen
ja kurssimaksut viimeistään viikko
ennen kurssin alkua.

` Joogan elokuun
intensiivikurssi
syksy 730115a
16.–20.8.2021, 10 t / 29 €
ma-to 17.30–19.00
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti
Hyvinvointimme koostuu fyysisen
kunnon lisäksi levollisesti 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.

` Starttiviikon
tanssikuntopiiri
syksy 730200a
23.8.2021, 45 min / 5,00 €
ma 16.30–17.15
Liikunnan vastuuopettaja
Sinikka Miettinen
Kuntopiirityyppistä liikuntaa musiikin
mukaan. Treenataan hymy huulilla
hyvän musiikin tahdittamana. Lopuksi
kevyt venyttely.

` Starttiviikon rinta-selkäkädet, etäopetus
syksy 730239a
23.8.2021, 60 min / 6,00 €
ma 17.30–18.30
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Lihaskuntopainotteinen täsmätunti,
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirrymme lihaskunto-osuuteen keskittyen
rinta-, selkä-, hauis- sekä ojentajalihasten vahvistamiseen. Tunnin päätteeksi
venyttelyt. Oma alusta. Taso: keskiraskas. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Uusi! Starttiviikon lempeä
Yang & Yin -jooga
syksy 730100a
23.8.2021, 90 min / 8,00 €
ma 17.30–19.00
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen
Rauhallisessa tahdissa etenevä lempeä
joogatunti (sisältää lämmittelyn,
erilaisia asanoita, venytyksiä ja tasapainoharjoituksia sekä rauhoittavan
loppurentoutuksen). Yang-osuuden
aikana herättelemme kehoa lempein,
avaavin ja verryttävin liikkein, minkä
jälkeen siirrymme pitkiin passiivisiin
asentoihin omaan hengitykseen keskittyen. Oma alusta mukaan.
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` Uusi! Starttiviikon
aikuisbaletti

(keke)

syksy 730300a

syksy 730302a

24.8.2021, 45 min / 5,00 €
ti 16.00–16.45
Tuntiopettaja Nastasia Belaia

25.8.2021, 60 min / 6,00 €
ke 17.50–18.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

Tutustumme klassisen baletin
alkuasentoihin, perusliikkeisiin sekä
termistöön au milieu eli keskilattiaharjoitusten avulla. Tunti kehittää kehon
hallintaa, ryhtiä ja koordinaatiota,
unohtamatta baletin ominaispiirteitä;
sirous, sulavat liikkeet, keveys ja ilmaisu. Kurssille osallistuminen ei vaadi
aiempaa osaamista.

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

` Starttiviikon Yoga jinful®
syksy 730102a
24.8.2021, 60 min / 6,00 €
ti 17.00–18.00
Yoga jinful® -opettaja Liisa Flykt
Opettelemme hengityksen ja irtipäästämisen kautta yin-tyylin lempeitä ja
pitkäkestoisia venytyksiä. Asanassa
opettelemme rentoutumaan ja oman
itsen kuuntelemista. Etenemme oman
kehon ehdolla. Annamme mielen
levätä ja rentoutua. Aistimme kehon
tuntemuksia ja hellitämme, syvärentoudumme. Asanat tehdään lattiatasossa. Oma alusta mukaan.

` Starttiviikon reisi-vatsapakara
syksy 730201a
24.8.2021, 60 min / 6,00 €
ti 18.10–19.10
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Lihaskuntopainotteinen täsmätunti,
jossa alkulämmittelyn jälkeen siirrymme lihaskunto-osuuteen keskittyen
reisi-, vatsa- ja pakaralihasten vahvistamiseen. Tunnin päätteeksi venyttelyt.
Oma alusta mukaan. Taso: keskiraskas.

` Uusi! Starttiviikon
TikTok-tanssikurssi
syksy 730303a
25.8.2021, 60 min / 6,00 €
ke 16.40–17.40
Tanssiohjaaja Henna Taskinen
Päätimme vastata huippusuositun
TikTok-sovelluksen haasteisiin omalla
tanssikurssillamme ja tarjota yhteistä
hauskanpitoa ryhmässä. Tule mukaan
tunnille ja treenaa itsesi TikTok-mestariksi! Rennot vaatteet ja juomapullo
mukaan. Voit tanssia kengillä tai ilman.
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LAPPEENRANTA

` Starttiviikon Yoga Flow®
syksy 730114a
25.8.2021, 60 min / 6,00 €
ke 19.00–20.00
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 alkuasennosta toiseen. Tunti sopii kaikille. Oma
joogamatto mukaan.

` Starttiviikon Lavis-lavatanssijumppa® (keke)
syksy 730304a
26.8.2021, 60 min / 6,00 €
to 17.00–18.00
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen
Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Tunnilla tanssimme tuttuja lavatanssilajeja
kuten humppaa, jenkkaa, rock/jivea,
cha-cha-chata ja salsaa. Tunnilla opit
jopa eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella. Paria ei tarvita.

` Starttiviikon ¡Baila!
-maraton (keke)
syksy 730305a
26.8.2021, 90 min / 8,00 €
to 18.05–19.35
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Tunnilla tutustumme Karibian alueen
tansseista mm. salsaan, cha-cha-cha-

han ja bachataan. Opettelemme tanssien rytmiikkaa, vartalon käyttöä ja
erilaisia askelsarjoja musiikin tahdissa.
Aloittelijoille.

` Starttiviikon rinta-selkäkädet
syksy 730213a
29.8.2021, 60 min / 6,00 €
su 17.00–18.00
tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730239a.

` Starttiviikon salsa (keke)
syksy 730314a
29.8.2021, 90 min / 8,00 €
su 18.10–19.40
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Salsa on eräs latinalaisamerikkalaisen
tanssin muoto, joka on syntynyt perinteisistä kuubalaisista rytmeistä. Sen
ominaispiirteitä ovat erilaiset vartalon
ja lantion liikkeet sekä kissamainen
olemus. Kurssilla opetellaan muun
muassa salsan rytmiikkaa, vartalon
käyttöä ja erilaisia askelkuvioita musiikin tahdissa. Askelkuvioista rakennetaan kurssin aikana koreografia.

` Starttiviikon dancehall
(keke)
syksy 730306a
30.8.2021, 60 min / 6,00 €
ma 17.00–18.00
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 tanssilajeihin. Askelkuvioista rakennamme
koreografian tunnin aikana. Aiempaa
kokemusta ei tarvita.

` Starttiviikon parisalsa,
alkeet (keke)
syksy 730307a
30.8.2021, 60 min / 6,00 €
ma 18.05–19.05
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Tunnilla tutustumme kuubalaisen
parisalsan perusteisiin opetellen parisalsan peruskuvioita, vientitekniikkaa,
seurantaa ja rytmiikkaa. Ilmoittautuminen mieluiten oman parin kanssa.
Kurssimaksu on henkilökohtainen.

` Starttiviikon Zumba Gold®

` Starttiviikon Yin-jooga

syksy 730309a

syksy 730105a

31.8.2021, 60 min / 6,00 €
ti 17.00–18.00
ZIN Zumba® -ohjaaja
Anne-Marie Koponen

1.9.2021, 60 min / 6,00 €
ke 18.15–19.15
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen

syksy 730103a

Yksi joogan lempeistä muodoista,
joka rauhoittaa hermostoa ja auttaa
vapauttamaan jännitystiloja erityisesti
lonkkien, lantion ja alaselän alueella.
Tunnilla teemme liikkeet pääosin
lattiatasossa ja ylläpidämme syvävenyttäviä asanoita useamman minuutin
ajan. Sopii kaikille ja toimii hyvänä
vastapainona aktiivisemmalle liikunnalle sekä arjen kiireille. Oma alusta
mukaan.

10.1.–4.4.2022, 20 t / 50,00 €
ma 18.05–19.20
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi

Zumba Gold® on zumbaa hieman rauhallisempaan tahtiin. Se on suunnattu
paitsi aktiivisille ikäihmisille, myös
aloitteleville zumbaajille tai rauhallisempaa 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
31.8.2021, 60 min / 6,00 €
ti 18.05–19.05
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Dance Jam on tanssi-iloittelua, jossa
liikekieltä ei lokeroida yhteen kategoriaan. Helpoissa tanssisarjoissa tai
koreografioissa on vaikutteita useista
eri tanssityyleistä mm. latin, jazz, afro
ja show.

` Starttiviikon Zumba®
syksy 730312a
1.9.2021, 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 reisi-vatsapakara, etäopetus

` Starttiviikon lempeä jooga
syksy 730113a
1.9.2021, 60 min / 6,00 €
ke 19.25–20.25
Joogaopettaja Marjo Niiranen
Lempeässä joogassa teemme yksinkertaisia kehoa ja mieltä rauhoittavia
joogaharjoitteita päättäen rentoutusosioon. Ei edellytä aiempaa kokemusta. Harjoitus tapahtuu oman kehon
ehdoilla soveltuen sekä miehille että
naisille. Mukaan oma alusta, vesipullo
ja viltti.

` JOOGAT
` Astangajoogat

1.9.2021, 60 min / 6,00 €
ke 17.45–18.45
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730201a.
Välineet: jumppakuminauha (kaksi
kuminauhaa liitetty yhteen), jumppamatto, vesipullo. Taso: keskiraskas. Ks.
etäopiskeluohjeet s. 9.

alkeismysore A (OS)
6.9.–13.12.2021, 22 t / 54,00 €

kevät 730103b

Osittain ohjattu astanga-joogatunti,
joka on tarkoitettu ohjatuilta tunneilta
mysore-tunnille suuntaaville. Keväällä
harjoittelua voi jatkaa mysore-tunneilla, joilla astangaharjoitus tehdään itsenäisesti oman hengityksen tahdissa.

` Astangajooga, mysore B
syksy 730104a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 65,00 €

kevät 730104b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 60,00 €
ti 16.30–18.00
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Ks. sisältö kuten kurssissa 730103b.

` Astangajooga,
alkeet/alkeisjatko B
syksy 730106a
7.9.–7.12.2021, 22 t / 54,00 €

kevät 730106b
11.1.–5.4.2022, 20 t / 50,00 €
ti 18.05–19.20
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Ks. sisältö kuten kurssissa 730101a.

Tunnit pidetään Saimaan Astangajooga ry:n tiloissa.

` Astangajooga, kevyt,

` Astangajooga,

syksy 730108a

alkeet/alkeisjatko A (OS)
syksy 730101a
6.9.–13.12.2021, 22 t / 54,00 €

syksy 730211a

` Astangajooga,

kevät 730101b
10.1.–4.4.2022, 20 t / 50,00 €
ma 16.45–18.00
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Ohjattu tunti. Astangajooga edistää
kehon ja mielen hyvinvointia. Astanga
on liikunnallinen joogamuoto, joka
sopii kaikille. Kaikenikäisille, kaikenkuntoisille, jäykille ja notkeille. Uusille
tulokkaille ja astangaa jo tehneille.

alkeet
8.9.–8.12.2021, 17 t / 43,00 €

kevät 730108b
12.1.–6.4.2022, 16 t / 40,00 €
ke 16.30–17.30
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Ohjattu tunti. Astangaa kevyesti.
Astangajooga edistää kehon ja mielen
hyvinvointia. Astanga on liikunnallinen
joogamuoto, joka sopii kaikille. Kaikenikäisille, kaikenkuntoisille, jäykille ja
notkeille. Uusille tulokkaille ja astangaa jo tehneille.
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` Uusi! Astangajooga &
meditaatio,
alkeet/alkeisjatko, (OS)
syksy 730109a
8.9.–8.12.2021, 22 t / 54,00 €

kevät 730109b
12.1.–6.4.2022, 20 t / 50,00 €
Saimaan Astangajooga ry, Pormestarinkatu 6 B 5. krs
ke 17.40–18.55
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Ohjattu tunti. Astangajooga edistää
kehon ja mielen hyvinvointia. Astanga
on liikunnallinen joogamuoto, joka
sopii kaikille. Kaikenikäisille, kaikenkuntoisille, jäykille ja notkeille. Uusille
tulokkaille ja astangaa jo tehneille.

` Astangajooga,
alkeet/alkeisjatko C (OS)
syksy 730107a
8.9.–8.12.2021, 22 t / 54,00 €

kevät 730107b
12.1.–6.4.2022, 20 t / 50,00 €
ke 19.00–20.15
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Ks. sisältö kuten kurssissa 730101a.

` Astangajooga, mysore C
syksy 730110a
10.9.–10.12.2021, 22 t / 54,00 €

kevät 730110b
14.1.–8.4.2022, 20 t / 50,00 €
pe 16.30–17.45
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Ks. sisältö kuten kurssissa 730103b.

` Astangajooga,
alkeet/alkeisjatko D
syksy 730112a
12.9.–12.12.2021, 22 t / 54,00 €
su 15.30–16.45
Astangajoogaohjaaja Kirsi Haimi
Ks. sisältö kuten kurssissa 730101a.
Kurssi ei jatku keväällä.
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` Hathajoogat

` Tuolijooga

` Hathajooga, jatko A (OS)

7.9.–7.12.2021, 17 t / 40,00 €

syksy 730116a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 60,00 €

kevät 730116b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 14.30–16.00
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti
Jooga edistää terveyttä ja onnellisuutta. Joogassa kuljemme hengityksen
ohjaamana fyysisen harjoituksen
kautta kohti itsetuntemusta, tasapainoa sekä mielen ja kehon hyvinvointia.
Joogaharjoituksessa oma kokemus
on tärkeintä, ei ulkoinen muoto. Oma
alusta ja lämmin asu mukaan.

` Hathajooga, alkeet A (OS)
syksy 730117a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 60,00 €

kevät 730117b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 17.15–18.45
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo
Tutustumme monipuoliseen joogamuotoon rauhallisesti fyysisiä harjoituksia tehden. Saamme oivalluksia
itsehoidon keinoista ja ylläpidämme
terveyttä sekä rentoa oloa. Keskitymme myös kehon tuntemusten aistimiseen ja luonnollisen hengitysrytmin
löytämiseen. Oma alusta. Taso säädettävissä oman kokemuksen mukaan
kevyeksi.

` Hathajooga, jatko B
syksy 730119a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 60,00 €

kevät 730119b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 19.00–20.30
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo
Lisäämme kokonaisvaltaista hyvinvointia yhdistämällä lempeän rauhallista liikettä ja vaativampia liikesarjoja.
Joogaharjoitukset auttavat kehon ja
mielen rentoutumisessa sekä tuovat
harmoniaa ja lempeyttä omaan elämään. Oma alusta. Taso säädettävissä
oman kokemuksen mukaan kevyeksi.

syksy 730132a
kevät 730132b
11.1.–5.4.2022, 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 yhdistettynä kehon liikkeisiin saadaan mielikin
rauhoittumaan.

` Hathajooga, jatko C (OS)
syksy 730121a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 60,00 €

kevät 730121b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 56,00 €
ke 9.00–10.30
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti
Ks. sisältö kuten kurssissa 730116a.

` Hathajooga, jatko D (OS)
syksy 730123a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 60,00 €

kevät 730123b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 56,00 €
ke 10.45–12.15
Jooganopettaja SJL® Sirpa Ripatti
Ks. sisältö kuten kurssissa 730116a.

` Hathajooga, jatko E
syksy 730125a
9.9.–9.12.2021, 26 t / 60,00 €

kevät 730125b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 17.30–19.00
FK, jooganopettaja SJL®
Tiina Vahteristo
Syvennämme joogaharjoitusta tavoitteenamme rauhallinen tietoinen läsnäolo, joka rentouttaa ja voimistaa kehoa
sekä mieltä. Oma alusta ja lämmin asu
mukaan. Taso: kevyt.

` Hathajooga, alkeet B (OS)
syksy 730127a
9.9.– 9.12.2021, 26 t / 60,00 €

kevät 730127b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 19.15–20.45
Jooganopettaja SJL® Liisa Flykt

gisoitua sekä opetella rentoutumaan.
Oma alusta mukaan. Sopii aloittelijoille. Kysy kimppakyytimahdollisuuksista
opettajalta p. 050 414 8797.

` Hyvän olon jooga alkeet
syksy 730139a

Tutustumme joogaan fyysisiä venytyksiä tehden. Rentoudumme ja hellitämme sekä puramme tarpeettomia
jännityksiä. Oma alusta ja lämmin asu
mukaan. Taso: kevyt.

` Tuolijooga, etäopetus (OS)
syksy 730150a
10.9.–10.12.2021, 17 t / 40,00 €
pe 14.00–15.00
Jooganopettaja SJL® Eija Juvakka

10.9.–10.12.2021, 26 t / 60,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 12.00–13.30
Jooganopettaja SJL® Eija Juvakka

` Yin-jooga A

Hathajoogaa lempeästi edeten alkeista alkaen. Harjoittelemme yhdessä
liikkeen ja hengityksen yhdistämistä
huomioiden myös mielen rauhoittamisen. Soveltuu kaikille, joilla on
mahdollisuus asettua joogamatolle.
Oma alusta ja lämmin asu mukaan.
Taso: Kevyt. Kurssi ei jatku keväällä.

kevät 730111b

Ks. sisältö kuten kurssissa 730132a.
Kurssi ei jatku keväällä. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Äijäjooga B

` Hyvän olon jooga

kevät 730136b

syksy 730136a
10.9.–10.12.2021, 26 t / 60,00 €
14.1.–8.4.2022, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 16.30–18.00
Joogaohjaaja Samuli Nikkanen

syksy 730129a
10.9.–10.12.2021, 26 t / 60,00 €

kevät 730129b
14.1.–8.4.2022, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 10.00–11.30
Jooganopettaja SJL® Eija Juvakka

Ks. sisältö kuten kurssissa 730133a.

Syvennämme hathajoogaharjoitusta
lempeästi edeten. Tutustumme syvään
rentoutukseen eli jooganidraan ja
harjoittelemme liikkeen ja hengityksen yhdistämistä lempeiden asanaharjoitusten tukemana. Perehdymme
joogafilosofiaan joogasutrien avulla.
Mukaan oma alusta ja lämmin asu.
Taso: Kevyt.

` Äijäjooga A
syksy 730133a
10.9.–10.12.2021, 26 t / 60,00 €

kevät 730133b
14.1.–8.4.2022, 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 liikkuvuutta jokaisen ehdoilla. Äijäjooga
on tarkoitettu kaikenikäisille miessukupuolen edustajille. Tavoitteena ei ole
tehdä kaikista notkeita akrobaatteja,
vaan vetreyttää jäykkiä lihaksia, ener-

Harjoitellaan tekemistä omaa kehoa
kuunnellen ilman vertailua/väkinäisyyttä vaikuttaen mm. fyysiseen ja
henkiseen hyvinvointiin. Suosituksena
jälkitarkastus tehtynä, vauva noin 2-12
kk. Ei vaadi aiempaa kokemusta. Oma
alusta. Kurssi ei jatku keväällä.

syksy 730111a
6.9.–29.11.2021, 16 t / 38,00 €
10.1.–4.4.2022, 16 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 11.00–12.00
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 syvävenyttäviä asanoita useamman minuutin
ajan. Sopii kaikille ja toimii hyvänä
vastapainona aktiivisemmalle liikunnalle sekä arjen kiireille. Oma alusta ja
viltti mukaan.

` Yin-jooga B
syksy 730140a

` Muut joogat

6.9.–29.11.2021, 16 t / 38,00 €

` Aamujooga, etäopetus

10.1.–4.4.2022, 16 t / 38,00 €
Studio Mandula, Kipparinkatu 7 C 5
ma 16.00–17.00
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen

syksy 730181a
6.9.–22.11.2021, 11 t / 26,00 €
ma 7.45–8.30
Joogaopettaja Marjo Niiranen

kevät 730140b

Ks. sisältö kuten kurssissa 730111a.

Aamujoogassa herättelemme kehoa
tulevaan päivään erilaisten jooga-asentojen ja -sarjojen puitteissa.
Aamuharjoituksen jälkeen päiväsi kulkee parhaimmillaan astetta paremmin:
tervetuloa löytämään aamuharjoituksen edut. Harjoitus tapahtuu oman
kehon ehdoilla soveltuen miehille ja
naisille. Kurssi ei jatku keväällä. Ks.
etäopiskeluohjeet s. 9.

` Yin-jooga C

` Äiti-vauva -jooga

` Vinyasa Flow -jooga,

syksy 730120a
6.9.–22.11.2021, 11 t / 26,00 €
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.

syksy 730143a
6.9.–29.11.2021, 16 t / 38,00 €

kevät 730143b
10.1.–4.4.2022, 16 t / 38,00 €
Studio Mandula, Kipparinkatu 7 C 5
ma 17.15–18.15
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730111a.

etäopetus
syksy 730182a
6.9.–22.11.2021, 11 t / 26,00 €
ma 17.35–18.20
Joogaopettaja Marjo Niiranen
Joogaa kotona verkko-opiskelualustaa
käyttäen tietokoneella/tabletilla/älypuhelimella. Vinyasa Flow on virtaava,
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fyysisempi tunti, jossa liikkeet yhdistyvät hengityksen avulla vaihteleviksi
liikesarjoiksi hyödyntäen mm. aurinkotervehdyksen asanoiden positiivisia
vaikutuksia. Soveltuu parhaiten jo
aiemmin jooganneille. Taso: keskiraskas/raskas. Kurssi ei jatku keväällä. Ks.
etäopiskeluohjeet s. 9.

` Yin-jooga, etäopetus (OS)
syksy 730183a
6.9.–22.11.2021, 15 t / 36,00 €
ma 18.30–19.30
Yinjoogaopettaja Marjo Niiranen

` Uusi! Hyvän yön yin-jooga,
etäopetus
syksy 730187a
7.9.–23.11.2021, 10 t / 24,00 €
ti 19.55-20.40
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Yin-joogassa antaudutaan olemaan
pitkäkestoisesti eri asennoissa, joka
huoltaa kehoa ja mieltä. Ei edellytä aiempaa kokemusta. Harjoitus tapahtuu
oman kehon ehdoilla soveltuen miehille ja naisille. Kurssi ei jatku keväällä.
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

Hyvän yön yin-joogassa antaudutaan
olemaan pitkäkestoisesti eri asennoissa rauhoittaen kehoa ja mieltä yötä
varten. Ei edellytä aiempaa kokemusta. Harjoitus tapahtuu oman kehon
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille.
Ei tuntia 12.10. Kurssi ei jatku keväällä.
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Aamujooga

` Uusi! Lempeä Yang & Yin

syksy 730122a
7.9.–23.11.2021, 15 t / 36,00 €

kevät 730122b
11.1.–5.4.2022, 15 t / 36,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 7.30–8.30
Joogaopettaja Marjo Niiranen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730181a. Ei
tuntia 15.2.

` Flow Jooga, etäopetus
syksy 730185a
7.9. –23.11.2021, 10 t / 24,00 €
ti 8.45-9.30
Joogaopettaja Marjo Niiranen
Joogaa kotona verkko-opiskelualustaa
käyttäen tietokoneella/tabletilla/älypuhelimella. Flow-joogassa tehdään
virtaavaa harjoitusta oman hengityksen tahdissa. Soveltuu parhaiten jo
aiemmin jooganneille. Taso: keskiraskas/raskas. Ei tuntia 14.9. Kurssi ei
jatku keväällä. Ks. etäopiskeluohjeet
s. 9.

` Kundaliinijooga, etäopetus
syksy 730186a
7.9. –23.11.2021, 13 t / 31,00 €
ti 18.45-19.45
Joogaopettaja Marjo Niiranen
Joogaa kotona verkko-opiskelualustaa
käyttäen tietokoneella/tabletilla/älypuhelimella. Kundaliinijoogassa vahvistetaan kehoa ja henkistä hyvinvoin-
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tia hyödyntäen mm. fyysisiä liikesarjoja ja meditaatiota. Ei edellytä aiempaa
kokemusta. Harjoitus tapahtuu oman
kehon ehdoilla soveltuen miehille ja
naisille. Ei tuntia 12.10. Kurssi ei jatku
keväällä. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.
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-jooga
syksy 730131a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 60,00 €

kevät 730131b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 56,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 17.30–19.00
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen
Rauhallisessa tahdissa etenevä lempeä
joogatunti (sisältää lämmittelyn,
erilaisia asanoita, venytyksiä ja tasapainoharjoituksia sekä rauhoittavan
loppurentoutuksen). Yang-osuuden
aikana herättelemme kehoa lempein,
avaavin ja verryttävin liikkein, minkä
jälkeen siirrymme pitkiin passiivisiin
asentoihin omaan hengitykseen keskittyen. Oma alusta ja viltti mukaan.

` Kundaliinijooga
syksy 730138a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 60,00 €
Peltolan päiväkoti, sali, Väinölänkatu 3
ke 17.30–19.00
Kundaliinijooganopettaja Liisa Flykt
Tutustumme chakroihin kundaliinijoogan perinteen mukaan ja opettelemme tiedostamaan chakrat omassa
kehossa: kriya (asanasarjojen), äänen,
mantrojen, hengityksen ja meditaation kautta. Jokainen tunti on oma
kokonaisuus. Mukaan oma alusta, viltti
ja tyyny. Taso säädettävissä: kevyt/keskiraskas. Kurssi ei jatku keväällä.

` Yoga Flow®
syksy 730135a
8.9.–8.12.2021, 17 t / 40,00 €

kevät 730135b
12.1.–6.4.2022, 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 yhteistyötä korostava sekä kehon voimaa ja
hallintaa lisäävä harjoitus. Haemme
asanat hengitystä seuraten ja yhdistämme ne erilaisiksi liikejatkumoiksi.
Yoga Flow -nimi tulee tavasta suorittaa
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet
virtaavat alkuasennosta toiseen. Sopii
kaikille. Oma joogamatto mukaan.

` Yin-jooga D (OS)
syksy 730146a
9.9.–9.12.2021, 17 t / 40,00 €

kevät 730146b
13.1.–7.4.2022, 16 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 12.30–13.30
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730111a.
Oma alusta ja viltti mukaan.

` Vinyasa flow
syksy 730149a
9.9.–9.12.2021, 17 t / 40,00 €

kevät 730149b
13.1.–7.4.2022, 16 t / 38,00 €
Kesämäen päiväkoti, sali, Opintie 7
to 17.45–18.45
Joogaopettaja Mari Eronen
Dynaamisessa flow-joogaharjoituksessa yhdistämme kehon liikkeen
hengitykseen ottaen vaikutteita mm.
astangajoogasta. Harjoitus vahvistaa
monipuolisesti koko kehoa ja kehittää
tasapainoa sekä kehonhallintaa. Tunti
sopii kaikentasoisille, mutta perusliikkeiden tuntemisesta on hyötyä. Oma
joogamatto mukaan.

` Uusi! Yoga jinful®
syksy 730137a
10.9.–10.12.2021, 22 t / 52,00 €

kevät 730137b
14.1.–8.4.2022, 20 t / 47,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 13.45–15.00
Yoga jinful® -opettaja Liisa Flykt

Opettelemme hengityksen ja irtipäästämisen kautta yin-tyylin lempeitä ja
pitkäkestoisia venytyksiä. Asanassa
opettelemme rentoutumaan ja oman
itsen kuuntelemista. Etenemme oman
kehon ehdolla. Annamme mielen
levätä ja rentoutua. Aistimme kehon
tuntemuksia ja hellitämme, syvärentoudumme. Asanat tehdään lattiatasossa.

` Lasten jooga
syksy 730128a
12.9.–28.11.2021, 9 t / 21,00 €

kevät 730128b
16.1.–10.4.2022, 11 t / 26,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 10.15–11.00
Lastenjoogaopettaja Marjo Niiranen
Tutustumme joogaan leikillisyyden
kautta liikkumisen ja pysähtymisen
muodoissa (keskittymistä, rauhoittumista, 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. Ei tuntia
19.9., 3.10., 7.11. eikä 13.2. Syyslomalla
31.10. tunti pidetään.

` Lempeä jooga

` Yin & Yang -jooga

` Yang-jooga

syksy 730130a

kevät 730134b

12.9.–28.11.2021, 16 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 16.30–18.00
Joogaopettaja Marjo Niiranen

23.1.–10.4.2022, 10 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 18.10–19.25
Joogaopettaja Marjo Niiranen

Yin & Yang -joogatunnilla teemme
liikkuvamman ja rauhallisemman
harjoituksen (pitkäkestoisemmat
asennot, ao. tilasta löytyy tiiliä ja vöitä,
joita hyödynnämme) sekä rentoutusosion. Harjoitus tapahtuu oman kehon
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille.
Mukaan oma alusta, vesipullo ja viltti.
Ei tuntia 3.10., 10.10., 7.11. eikä 14.11.
Syyslomalla 31.10. tunti pidetään.

Yang-tunnilla teemme dynaamista
joogaharjoitetta hengityksen tahdissa. Soveltuu parhaiten jo aiemmin
jooganneille. Tunti päättyy rentoutusosioon. Mukaan oma alusta, vesipullo
ja viltti. Taso: keskiraskas/raskas. Kurssi
kokoontuu 23.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3.
ja 10.4.

` Kundaliinijooga
kevät 730141b
16.1.–10.4.2022, 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,
meditaatioita sekä syvärentoutumista. Jokaisella tunnilla eri teema. Ei
edellytä aiempaa kokemusta. Harjoitus tapahtuu oman kehon ehdoilla
soveltuen miehille ja naisille. Mukaan
alusta, vesipullo ja viltti. Ei tuntia 13.2.

` Parijooga

syksy 730142a
12.9.– 21.11.2021, 11 t / 26,00 €

syksy 730124a

kevät 730142b

12.9.–28.11.2021, 12 t / 29,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 18.10–19.40
Joogaopettaja Marjo Niiranen

16.1.–10.4.2022, 15 t / 35,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 11.10–12.10
Joogaopettaja Marjo Niiranen
Lempeässä joogassa teemme yksinkertaisia kehoa ja mieltä rauhoittavia
joogaharjoitteita päättäen rentoutusosioon. Ei edellytä aiempaa kokemusta. Harjoitus tapahtuu oman kehon
ehdoilla soveltuen sekä miehille että
naisille. Mukaan oma alusta, vesipullo
ja viltti. Ei tuntia 19.9., 3.10., 7.11. eikä
13.2. Syyslomalla 31.10. tunti pidetään.

` Yin-jooga E
syksy 730184a
12.9.–21.11.2021, 11 t / 26,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 12.20–13.20
Yinjoogaopettaja Marjo Niiranen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730183a. Ei
tuntia 3.10., 7.11. eikä 28.11. Kurssi ei
jatku keväällä.

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 soveltuen miehille ja naisille. Kurssimaksu
on henkilökohtainen. Mukaan alusta,
vesipullo ja viltti. Kurssi kokoontuu
12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 14.11. ja
28.11.

` Joogan
lyhytkurssit
` Hyvänolon
joogasunnuntai
kevät 730157b
6.3.2022, 7 t / 25,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 10.00–16.00
Jooganopettaja SJL®
Sirpa Ripatti ja Paula Parppei
Päivän aikana saamme joogaharjoituksista hyvinvointia ja iloa. Joogafilosofia
antaa tietoa tasapainoiseen ja hyvään
elämään. Luennolla ja keskustellen
syvennämme joogan tuntemusta
henkilökohtaiselle tasolle. Toisessa
harjoituksessa kuljemme kohti hiljaisuutta ja itsetuntemusta. Päivä päättyy
ohjattuun meditaatioon. Mukaan
oma joogamatto, lämmin vaatetus ja
lounaseväät.

` KUNTOLIIKUNTA
MAANANTAI

` Terveysliikunta,
keppijumppa naisille ja
miehille (OS)
syksy 730202a
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730202b
10.1.–4.4.2022, 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,
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yleiskestävyyttä, selän, vatsan ja alaraajojen voimaa, kehonhallintaa sekä
nivelliikkuvuutta. Iloinen tapa liikkua
yhdessä. Käytämme välineitä kuten
kuminauhoja, käsipainoja, tasapainotyynyjä. Oma alusta mukaan. Taso:
keskiraskas.

Monipuolinen lihaskuntojumppa teemoja vaihdellen. Jumpassa alkuverryttely sykkeen kohotuksineen, lihaskuntoharjoitukset omalla kehonpainolla
tai välineillä (keppi/käsipainot/kuminauha), lopuksi venyttelyt. Oma alusta.
Taso keskiraskas /raskas.

` Hiit/kuntopiiri A,

` Venyttäen ja vahvistaen

` Liikunta 3-4-vuotiaille,

syksy 730241a

naisille ja miehille

syksy 730247a

6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €
Sammonlahden liikuntahalli,
Ruskonlahdenkatu 7
ma 16.15–17.00
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen

kevät 730203b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 13.15–14.00
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

Lapsen ikä ja kehitys huomioiden
monipuolista liikuntaa. Tavoitteena
liikunnan ilo, onnistumiset ja yhdessä
ryhmänä toimiminen. Liikuntaleikkejä, musiikkiliikuntaa, temppuratoja
ja pelejä. Lapset liikkuvat ryhmässä
ilman vanhempia. Kurssille ilmoittaudutaan lapsen nimellä. Kurssi ei jatku
keväällä.

Kurssi on monipuolista itsehoitoa.
Tunneilla harjoitettavat liikkeet ovat
rauhallisia pilatestyyppisiä lattia- ja
tasapainoliikkeitä sekä rentoutusharjoituksia. Harjoittelulla parannetaan
tasapainoa, kehonhallintaa, ryhtiä,
aineenvaihduntaa ja liikkuvuutta.
Käytämme välineinä kuminauhoja,
foam-rullia, tasapainotyynyjä, palloja.
Täyspitkä pehmeä alusta mukaan.
Taso: kevyt, osin haastava.

` Selkä-vatsa-hartiajumppa,

` Reisi-vatsa-pakara,

syksy 730205a

etäopetus

Lavola
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

syksy 730295a

kevät 730205b

6.9.–13.12.2021, 17 t / 32,00 €

10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lavolan koulu, liikuntasali,
Lavolantie 16
ma 17.00–17.45
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

kevät 730295b
10.1.–4.4.2022, 16 t / 30,00 €
ma 16.00–17.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Reisi-vatsa-pakara on lihaskuntopainotteinen täsmätunti, jossa alkulämmittelyn jälkeen siirrytään lihaskunto-osuuteen keskittyen reisi-, vatsa- ja
pakaralihasten vahvistamiseen. Lisäksi
tunnin lopuksi venyttelyt. Välineet:
jumppakuminauha (kaksi kuminauhaa
liitetty yhteen), jumppamatto, käsipainot, vesipullo. Taso: keskiraskas. Ks.
osallistumisohjeet etäopetukseen s. 9.

` Kuntoliikunta
syksy 730204a
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730204b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 16.15–17.00
Fysioterapeutti Minna Tarjavuori
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Kurssi on monipuolista itsehoitoa
hartia- ja selkävaivojen ehkäisemiseksi ja hyvän olon lisäämiseksi.
Toiminnalliset harjoitteet parantavat
aineenvaihduntaa, kehonhallintaa,
tasapainoa, ryhtiä ja pilatestyyppisillä
lattialiikkeillä parannamme keskivartalon lihasten voimaa sekä liikkuvuutta.
Sovimme välineet kurssin alussa. Oma
alusta mukaan. Taso: keskiraskas, osin
haastava.

` Kuntoliikunta,
Haapajärvi (OS)
syksy 730212a
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730212b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
Haapajärven ent. koulu, liikuntasali,
Vainikkalantie 765
ma 17.00–17.45
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen

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

Sammonlahti
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25 €

kevät 730241b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24 €
Sammonlahden liikuntahalli,
Ruskonlahdenkatu 7
ma 17.10–17.55
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen
Lämmittelyn jälkeen teemme nopeaan
tahtiin lihaskuntoliikkeitä eri lihasryhmille. 30-60 sekuntia työtä ja 20–30
sekuntia lepoa. Sopii kaikenkuntoisille!
Teemme liikkeet omaan tahtiin, oman
kunnon mukaan. Oma alusta ja sisäliikuntakengät mukaan.

` Kuntoliikunta,
Lönnrotin koulu
syksy 730207a
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730207b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lönnrotin koulu, vanha sali,
Lönnrotinkatu 1
ma 17.30–18.15
Fysioterapeutti Minna Tarjavuori
Ks. sisältö kuten kurssissa 730204a.
Oma alusta ja välineet (keppi/käsipainot/kuminauha). Aloitus ilman
välineitä.

` Venyttäen ja vahvistaen,
Lavola (OS)
syksy 730206a
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730206b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lavolan koulu, liikuntasali,
Lavolantie 16
ma 18.00–18.45
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen
Kurssi on monipuolista itsehoitoa.
Tunnilla harjoitettavat liikkeet ovat
rauhallisia pilatestyyppisiä lattia- ja
tasapainoliikkeitä. Harjoittelulla parannamme tasapainoa, kehonhallintaa,

aineenvaihduntaa, ryhtiä ja liikkuvuutta. Pitää kehon ja mielen virkeänä.
Sovimme välineistä yhdessä. Oma
täyspitkä pehmeä alusta mukaan.
Taso: kevyt, osin haastavakin.

` Kuntonyrkkeily, alkeet,

` Lihaskunto, Sammonlahti
syksy 730209a
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730209b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
Sammonlahden liikuntahalli,
Ruskonlahdenkatu 7
ma 18.00–18.45
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen
Oman kehon painolla tehtävä lihaskuntotunti, jonka aluksi nopea alkulämmittely. Monipuolisesti yksinkertaisia lihaskuntoliikkeitä päälihasryhmille
ja lopuksi nopeat venyttelyt. Oma
alusta mukaan.

` Kuntoliikunta, Kasukkala
syksy 730208a
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730208b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
Kasukkalan koulu, sali,
Vainikkalantie 171
ma 18.30–19.15
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen

Lavola

Lavola

syksy 730244a

syksy 730245a

6.9.–13.12.2021, 17 t / 32,00 €

6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730244b

kevät 730245b

10.1.–4.4.2022, 16 t / 30,00 €
Lavolan koulu, liikuntasali,
Lavolantie 16
ma 18.50–19.50
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer
Ville Viitala

10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lavolan koulu, liikuntasali,
Lavolantie 16
ma 20.00–20.45
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer
Ville Viitala

Nyrkkeilyn perusteet kuntonyrkkeilyn
muodossa. Tekniikkaharjoittelua ja
kunnon hikijumppaa. Kurssin ohjaajalla vuosien kokemus kamppailulajeista,
mm. vapaaottelusta. Omat otteluhanskat pakolliset.

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

` Kuntoliikunta, Kanavansuu

TIISTAI

syksy 730230a
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730230b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
Kanavansuun asukastila, liikuntahalli,
Tukkimiehenkatu 1
ma 19.15–20.00
Tuntiopettaja Suvi Romppanen
Kuntojumppaa vaihtuvilla teemoilla.
Oma alusta mukaan.

` Reisi-vatsa-pakara/

Ks. sisältö kuten kurssissa 730212a.

` Venyttely, Sammonlahti
syksy 730210a

Rinta-selkä-kädet
syksy 730294a
6.9.–13.12.2021, 22 t / 42,00 €

kevät 730294b
10.1.–4.4.2022, 20 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 19.25–20.40
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730210b
10.1.–4.4.2022, 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.

` Kehonhuolto ja liikkuvuus,

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

` Kuntoa ja terveyttä
naisille A
syksy 730215a
7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730215b
11.1.–5.4.2022, 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 käyttäen, sykkeen kohotuksen, venyttelyt
ja hauskaa yhdessäoloa. Oma alusta
mukaan.

` Seniorikuntopiiri (OS)
syksy 730238a
7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730238b
11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 12.00–12.45
Liikunnan vastuuopettaja
Sinikka Miettinen
Seniori-ikäisille suunnattu koko kehoa
vahvistava kiertoharjoittelutunti.
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` Selkä-vatsa-hartiajumppa
syksy 730216a

` Jumppapumppi,
Nyrhilä (OS)

KESKIVIIKKO

` Kuntonyrkkeily, alkeet

7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

syksy 730225a

kevät 730216b

7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

syksy 730254a

11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 15.00–15.45
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen.

kevät 730225b

8.9.–8.12.2021, 17 t / 32,00 €

Ks. sisältö kuten kurssissa 730205a.
Käytämme välineitä, esim. kuminauhoja ja käsipainoja.

` PilatesHealth
syksy 730248a

11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
Jängyn Erän maja, Nyrhiläntie 57
ti 17.30–18.15
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen
Kehon liikeradat ja vahvistustarpeet
sisältävä jumppa. Apuvälineenä
käsipainot ja vastuskuminauha sekä
jumppa-alusta mukaan.

kevät 730254b
12.1.–6.4.2022, 16 t / 30,00 €
Etelä-Karjalan KamppailuAreena,
Tukkikatu 2
ke 16.30–17.30
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer
Ville Viitala
Ks. sisältö kuten kurssissa 730244a.
Omat otteluhanskat pakolliset.

7.9.–7.12.2021, 17 t / 43,00 €

` Kuntoliikunta, Pontus

kevät 730248b

syksy 730226a

11.1.–5.4.2022, 16 t / 40,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 16.00–17.00
PilatesHealth-ohjaaja, kh
Mervi Suninen

7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

syksy 730292a

kevät 730226b

8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

Pilates-harjoittelua, jossa yhdistetään
kehonhallintamenetelmä terveysliikunnan nykytietämykseen sekä
uusimpaan tutkimustietoon tuki- ja
liikuntaelinharjoittelusta. Tunnin
tavoitteena on edistää kehonhallinnan
kautta hyvinvointia. Perusperiaatteet:
keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus
ja hallittu hengittäminen. Tunnit kehittävät voimaa ja liikkuvuutta. Manuaalinen ohjaus. Aloittelijat ja aiemmin
harrastaneet. Oma täyspitkä pehmeä
alusta mukaan.

` Kuntoliikunta, Voisalmi
syksy 730214a
7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730214b
11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19
ti 17.15–18.00
Tuntiopettaja Satu Kuukka
Kurssilla vaihdellaan jaksoittain nopeatempoisista kuntopiirityyppisistä
treeneistä rauhallisiin kehonhuoltotyyppisiin harjoituksiin. Sopii kaiken
kuntoisille, liikumme oman kunnon
mukaan. Oma alusta, käsipainot, kuminauha ja keppi mukaan. Hei, luut on
luotu liikkumaan!

11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
Pontuksen koulu, sali, Muukontie 12
ti 18.00–18.45
Tuntiopettaja Suvi Romppanen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730230a.

` Jumppapumppi naiset,
Vilkjärvi (OS)
syksy 730228a
7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730228b
11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
Vilkjärven Kylätalo, Salmelantie 10
ti 18.45–19.30
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730225a.

` Tanssikuntopiiri
kevät 730292b
12.1.–6.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 16.30–17.15
Liikunnan vastuuopettaja
Sinikka Miettinen
Kuntopiirityyppistä liikuntaa musiikin
mukaan. Treenaamme hymy huulilla
hyvän musiikin tahdittamana. Lopuksi
kevyt venyttely.

` Selkä-vatsa-hartiajumppa,
Lönnrotin koulu
syksy 730233a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730233b

syksy 730229a

12.1.–6.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lönnrotin koulu, vanha sali,
Lönnrotinkatu 1
ke 17.10–17.55
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen

7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

Ks. sisältö kuten kurssissa 730205a.

` Jumppapumppi miehet,
Vilkjärvi (OS)
kevät 730229b
11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
Vilkjärven Kylätalo, Salmelantie 10
ti 19.35–20.20
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen

` Kehonpainoharjoittelu

Ks. sisältö kuten kurssissa 730225a.

12.1.–6.4.2022, 12 t / 24,00 €
Etelä-Karjalan KamppailuAreena,
Tukkikatu 2
ke 17.45–18.30
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer
Ville Viitala

syksy 730252a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730252b

STREETWORKOUT nimellä maailmalla tunnettu harjoittelumuoto, jossa
haastetaan kehonhallinta, liikkuvuus ja
lihasvoima. Taso: keskiraskas/raskas.
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` Jumppapumppi,

` Uusi! Kuntoa ja terveyttä

Korkea-aho

miehille B

` Sählyä miehille ja naisille,
Ruoholampi (OS)

syksy 730234a

syksy 730242a

syksy 730246a

8.9.–8.12.2021, 17 t / 32,00 €

9.9.–9.12.2021, 13 t / 25,00 €
Lpr Urheilutalo, judosali,
Pohjolankatu 29
to 10.45–11.30
Liikunnanohjaaja Markku Timonen

9.9.–9.12.2021, 26 t / 50,00 €

kevät 730234b
12.1.–6.4.2022, 16 t / 30,00 €
Korkea-ahon koulu, liikuntasali,
Korkea-ahontie 737
ke 18.00–19.00
Liikunnanopettaja Ulla Hyvönen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730236a.
Kurssi ei jatku keväällä.

Ks. sisältö kuten kurssissa 730225a.

` Venyttäen ja vahvistaen,
Lönnrotin koulu

` Kuntoa ja terveyttä
naisille B
syksy 730237a
9.9.–9.12.2021, 13 t / 25,00 €

syksy 730235a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730237b

kevät 730235b

13.1.–7.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 11.30–12.15
Liikunnan vastuuopettaja
Sinikka Miettinen

12.1.–6.4.2022, 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.

` Uusi! MINI-kurssi:

TORSTAI

` Kuntoa ja terveyttä
miehille A
syksy 730236a
9.9.–9.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730236b
13.1.–7.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 9.30–10.15
Liikunnanohjaaja Markku Timonen

naisille, Voisalmi (OS)
syksy 730249a

13.1.–7.4.2022, 24 t / 46,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19
to 19.30–21.00
Tuntiopettaja Jouko Kaskinen

13.1.–7.4.2022, 12 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 13.45–14.30
PilatesHealth-ohjaaja, kh
Mervi Suninen

Yhdistämme kehonhuoltoon joogan
elementtejä. Tavoitteena on rentouttaa keho ja mieli erilaisilla rauhallisilla
liikkeillä ja venytyksillä omaa kehoa
kuunnellen. Sisältää rentoutuksen.
Oma alusta.

` Koripalloa miehille ja

` PilatesHealth
kevät 730218b

9.–30.3.2022, 4 t / 11,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 15.30–16.15
Liikunnan vastuuopettaja
Sinikka Miettinen

Sähly on yhteinen kuntoiluharrastus eri taitotason miehille ja naisille.
Sählyssä hiki nousee pintaan ja kunto
kohoaa. Alkulämmittelyn jälkeen alkaa
itse pelaaminen, jonka lomassa opimme sääntöjä. Mukaan oma sählymaila.
Taso: keskiraskas.

9.9.–9.12.2021, 26 t / 50,00 €

9.9.–9.12.2021, 13 t / 33,00 €

kevät 730240b

13.1.–7.4.2022, 24 t / 46,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitynkatu 2
to 19.30–21.00
Liikunnanohjaaja, valmentaja
Markku Timonen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730215a.

syksy 730218a

Kehonhuoltoa joogan
menetelmin

kevät 730246b

kevät 730249b

Jokamiehen ja -naisen kuntoilua ja liikuntaa koripalloa pelaamalla. Omatoiminen alkulämmittely heittoharjoituksin ja lämmittelyn jälkeen pelaamista.
Sisäpelivarustus. Taso: keskiraskas

Ks. sisältö kuten kurssissa 730248a.

PERJANTAI

` Kuntopiiri

` Uusi! Body, etäopetus

syksy 730219a
9.9.–9.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730219b
13.1.–7.4.2022, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 15.00–16.00
Liikunnan vastuuopettaja
Sinikka Miettinen
Kuntopiiri eri muodoissa. Tunnilla
teemme monipuolisia lihaskuntoliikkeitä erilaisilla välineillä ja oman
kehon painolla sekä sykkeenkohotuksia. Tunnin teho on helposti jokaisen
liikkujan säädeltävissä ja on taatusti
rankka myös himoliikkujalle.

syksy 730283a
10.9.–10.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730283b
14.1.–8.4.2022, 16 t / 30,00 €
pe 15.00–16.00
tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Tehokkaassa perusjumpassa harjoitamme alkulämmittelyn jälkeen lihaksia kehon omaa painoa sekä välineitä
hyödyntäen. Lopuksi venyttelyt.
Välineet: jumppakuminauha (kaksi
kuminauhaa liitetty yhteen), jumppamatto, käsipainot, vesipullo. Taso:
keskiraskas. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

Kurssi sisältää lihaskuntoharjoittelua
kahvakuulalla, käsipainoilla, jumppakepeillä ym. Jokaiseen harjoitukseen
sisältyy loppuvenyttely. Oma alusta ja
vesipullo mukaan. Taso: keskiraskas.
MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!
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` Fasciavenyttely

` Vatsa-pakara, Ruoholampi

` Käsilläseisontakurssi

syksy 730264a

syksy 730223a

syksy 730265a

10.9.–10.12.2021, 17 t / 32,00 €

10.9.–10.12.2021, 13 t / 25,00 €

11.–25.9.2021, 6 t / 16,00 €

kevät 730264b

kevät 730223b

kevät 730265b

14.1.–8.4.2022, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
pe 15.00–16.00
Fysioterapeutti Minna Tarjavuori

14.1.–8.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitynkatu 2
pe 18.40–19.25
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen

15.–29.1.2022, 6 t / 16,00 €
Pallon liikuntahalli, Tukkikatu 2 a
la 12.00–13.30
Liikuntaneuvoja, Personal Trainer
Ville Viitala

Tunnilla keskitytään keskivartalon ja
pakaroiden kiinteyttämiseen ja vahvistamiseen yksinkertaisilla liikkeillä.
Alkuun pieni alkulämmittely, jonka
jälkeen tehdään lihaskuntoliikkeitä
oman kehon painolla. Lopuksi nopeat
venyttelyt. Oma alusta mukaan.

Kurssilla harjoitellaan turvallisesti ylösalaisin asentoja, tavoitteena käsilläseisonnan hallinta ja kokonaisvaltainen
kehonhallinta. Yksilöharjoitteita apuvälinein sekä pariharjoitteita. Haastava
matalatempoinen tunti työikäisille.

Kokonaisvaltaista kehonhuoltoa
dynaamisilla liikkuvuus- ja liikehallintaharjoittelua nivelten täysiä liikeratoja
ja lihastoimintaketjuja mukaillen. Sopii
lihaskireyksistä ja niveljäykkyyksistä
kärsiville henkilöille. Ei sovi, jos pitkälle
edennyt nivelrikko. Oma alusta. Taso:
kevyt.

` Liikunta 3-4-vuotiaille,
Ruoholampi

LAUANTAI

syksy 730221a

` Hiit/kuntopiiri B

10.9.–10.12.2021, 13 t / 25,00 €

syksy 730224a

kevät 730221b

11.9.–11.12.2021, 13 t / 25,00 €

14.1.–8.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitynkatu 2
pe 17.00–17.45
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen

kevät 730224b

Lapsen ikä ja kehitys huomioiden
monipuolista liikuntaa. Tavoitteena
liikunnan ilo, onnistumiset ja yhdessä
ryhmänä toimiminen. Liikuntaleikkejä, musiikkiliikuntaa, temppuratoja
ja pelejä. Lapset liikkuvat ryhmässä
ilman vanhempia. Kurssille ilmoittaudutaan lapsen nimellä.

` Liikunta 5-6-vuotiaille,
Ruoholampi
syksy 730222a
10.9.–10.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730222b
14.1.–8.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lappeen koulu, sali, Järviniitynkatu 2
pe 17.50–18.35
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730221a.
Kurssille ilmoittaudutaan lapsen
nimellä.

15.1.–9.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 9.00–9.45
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730241a.
Oma alusta ja sisäliikuntakengät
mukaan.

` Hiit/kuntopiiri C
syksy 730253a
11.9.–11.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730253b
15.1.–9.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 10.00–10.45
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730241a.
Oma alusta ja sisäliikuntakengät
mukaan.

` Venyttely
syksy 730284a
11.9.–11.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730284b
15.1.–9.4.2022, 12 t / 24,00€
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 10.50–11.35
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730210a.
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` Reisi-vatsa-pakara/
Rinta-selkä-kädet
syksy 730267a
12.9.–12.12.2021, 9 t / 17,00 €

kevät 730267b
16.1.–10.4.2022, 8 t / 15,00 €
Fysio-Eskola Oy, Olesali,
Raatimiehenkatu 18
su 16.45–17.45
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730294a.
Tunnin lopuksi venyttelyt. Oma alusta
mukaan. Syksyllä 12.9., 26.9., 10.10.,
24.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. Keväällä
23.1., 6.2., 20.2.,13.3., 27.3. ja 10.4.

` Naisten peliryhmä,
Kourula (OS)
syksy 730256a
12.9.–12.12.2021, 26 t / 50,00 €

kevät 730256b
16.1.–10.4.2022, 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 opettelemme pelin ohella sääntöjä. Varusteena sisäpelivarusteet ja sählymaila.
Taso: keskiraskas.

` TANSSI

TIISTAI

MAANANTAI

` Lavis-lavatanssijumppa® A,

` Zumba Gold® A, jatko

syksy 730325a

jatko (keke)

syksy 730315a

7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

6.9.–29.11.2021, 12 t / 24,00 €

kevät 730325b

kevät 730315b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 10.00–10.45
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ti 11.00–11.45
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen
Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Tunnilla tanssimme tuttuja lavatanssilajeja
kuten humppaa, jenkkaa, rockia/jivea,
cha-cha-chata ja salsaa. Tunnilla voi
oppia eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella. Paria ei tarvita.

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

` Lavis-lavatanssijumppa®

` ¡Baila!, jatko (keke)

syksy 730323a

syksy 730318a

7.9.–7.12.2021, 17 t / 32,00 €

6.9.–13.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730323b

kevät 730318b

11.1.–5.4.2022, 16 t / 30,00 €
Fysio-Eskola Oy, Olesali,
Raatimiehenkatu 18
ti 12.00–13.00
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen

10.1.–4.4.2022, 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 argentiinalaista tangoa. Opettelemme mm.
tanssien rytmiikkaa, vartalon käyttöä
ja erilaisia askelkuvioita musiikin
tahdissa. Rakennamme askelkuvioista
koreografian kurssin aikana. Eri tansseja 1–2 /tunti. Perusteet jo hallitseville.

` Zumba® A
syksy 730319a
6.9.–13.12.2021, 17 t / 32,00 €

+ venyttely A (keke)

Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.
Lavis® 45 min + venyttely 15 min. Oma
alusta mukaan.

` Zumba Gold® B (OS)
syksy 730324a
7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730324b
11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
Fysio-Eskola Oy, Olesali,
Raatimiehenkatu 18
ti 13.05–13.50
ZIN Zumba® -ohjaaja
Anne-Marie Koponen

kevät 730319b

Ks. sisältö kuten kurssissa 730315a.

10.1.–4.4.2022, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ma 18.15–19.15
ZIN Zumba® -ohjaaja
Anne-Marie Koponen

` Lavis-lavatanssijumppa®,
Voisalmi (keke)
syksy 730331a
7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

Zumba® on kaikille tarkoitettu todella hauska, vauhdikas ja innostava
fitness-ohjelma, jonka avulla nautit
treenistä ja itsestäsi. Zumba® perustuu
latinorytmien innoittamaan musiikkiin
ja tanssiin. Taso: keskiraskas.

kevät 730331b
11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19
ti 16.15–17.00
Lavis® -ohjaaja Elena Styf

Liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon.

` Salsa (OS) (keke)
syksy 730369a
7.9.–7.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730369b
11.1.–5.4.2022, 16 t / 30,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali,
Pohjolankatu 23
ti 16.45–17.45
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Salsa on eräs latinalaisamerikkalaisen
tanssin muoto, joka on syntynyt perinteisistä kuubalaisista rytmeistä. Sen
ominaispiirteitä ovat erilaiset vartalon
ja lantion liikkeet sekä kissamainen
olemus. Kurssilla opetellaan muun
muassa salsan rytmiikkaa, vartalon
käyttöä ja erilaisia askelkuvioita musiikin tahdissa. Askelkuvioista rakennetaan kurssin aikana koreografia.

` Uusi! Baletti 7–11-vuotiaille, alkeet / alkeisjatko,
Lauritsala
syksy 730332a / alkeet
7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730332b / alkeisjatko
11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ti 17.00–17.45
Tuntiopettaja Nastasia Belaia
Harjoittelemme baletin perusliikkeitä. Keskeisiä tekniikan teemoja ovat
linjaukset, ojennukset, keskivartalon
hallinta ja varvastyöskentely. Teemme
baletin alkeita pienten sarjojen muodossa ja opimme esittävään taiteeseen
kuuluvan poloneesin ja menuetin
askeleita. Keväällä jatkamme baletin
maailmaan tutustumista. Luvassa on
tanssitekniikkaa, perusasentoja ja
pieniä tansseja.

` Uusi! Aikuisbaletti, alkeet /
alkeisjatko, Lauritsala
syksy 730333a / alkeet
7.9.–7.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730333b / alkeisjatko
11.1.–5.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ti 17.55–18.40
Tuntiopettaja Nastasia Belaia
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Tutustumme klassisen baletin
alkuasentoihin, perusliikkeisiin sekä
termistöön au milieu eli keskilattiaharjoitusten avulla. Tunti kehittää kehon
hallintaa, ryhtiä ja koordinaatiota,
unohtamatta baletin ominaispiirteitä; sirous, sulavat liikkeet, keveys ja
ilmaisu. Kurssille osallistuminen ei
vaadi aiempaa osaamista. Kevään
alkeisjatkokurssi sopii niille, joilla on jo
jonkin verran kokemusta aikuisbalettitunneista.

` Uusi! Itämainen tanssi,
Voisalmi (OS) (keke)
syksy 730341a
7.9.–7.12.2021, 17 t / 32,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19
ti 18.10–19.10
Tuntiopettaja Kristiina Vainikka

` Uusi! MINI-kurssi:

` Fusion Bellydance,

Ks. sisältö kuten kurssissa 730315a.
Aloittelijoille.

Voisalmi
syksy 730342a
7.9.–7.12.2021, 17 t / 32,00 €
ti 19.15–20.15

kevät 730342b
11.1.–5.4.2022, 16 t / 30,00 €
Voisalmen koulu, sali, Voisalmentie 19
Huom! ti 18.10–19.10
Tuntiopettaja Kristiina Vainikka

Perinteisen itämaisen tanssin kurssi on
täynnä mystistä, kaunista ja lumoavaa musiikkia sekä liikettä. Kurssi
painottuu Egyptin ja Persianlahden
tanssityyleihin. Tanssi vahvistaa
keskivartaloa, kehittää notkeutta ja
koordinaatiota sekä tuo iloista mieltä
yhdessä tanssimisen kautta. Kurssilla
harjoittelemme tekniikkaa, lyhyitä
sarjoja ja koreografiaa. Kurssi ei jatku
keväällä. Taso: avoin.

Fusion Bellydance yhdistää innovatiivisesti itämaisen tanssin perustekniikkaa
nykypäivän suosittuihin tanssilajeihin
(esim. show- ja tankotanssi). Musiikkina suosituimpia uutuuksia ympäri
maailman. Harjoittelemme tekniikkaa,
tanssin tunneilmaisua ja teemme
koreografian. Suosituksena kokemusta
jostakin tanssilajista. Tanssitossut ja
polvisuojat suositeltavia. Tule löytämään oma sisäinen tanssilattioiden
kuningattaresi! Huom! Kevään kurssilla eri kellonaika.

` Zumba®, Lavolan koulu

KESKIVIIKKO

syksy 730337a
7.9.–7.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730337b
11.1.–5.4.2022, 16 t / 30,00 €
Lavolan koulu, liikuntasali,
Lavolantie 16
ti 18.45–19.45
ZIN Zumba® -ohjaaja Katja Leppänen
Zumba® tunti on tarkoitettu kaikille
tanssin ja liikunnan ystäville. Tunti on
hauska ja mukaansatempaava eikä
tanssitaustalla ole väliä, pääasia että
nautit musiikista ja pidät hauskaa.

` Uusi! TikTok-tanssikurssi A,
Lauritsala
syksy 730363a
7.9.–7.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730363b
11.1.-5.4.2022, 16 t / 30,00 €
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ti 18.50–19.50
Tanssiohjaaja Henna Taskinen
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Päätimme vastata huippusuositun
TikTok-sovelluksen haasteisiin omalla
tanssikurssillamme ja tarjota yhteistä
hauskanpitoa ryhmässä. Tule mukaan
tunnille ja treenaa itsesi TikTok-mestariksi! Rennot vaatteet ja juomapullo
mukaan. Voit tanssia kengillä tai ilman.
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` Uusi! MINI-kurssi:
Lavis-lavatanssijumppa®,
alkeet (keke)
syksy 730321a
8.–29.9.2021, 4 t / 11,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 15.30–16.15
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen
Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon.
Tunnilla tanssimme tuttuja lavatanssilajeja kuten humppaa, jenkkaa, rockia/
jivea, cha-cha-chata ja salsaa. Käymme
läpi tanssien perusaskeleet ja otamme
askelkuviot haltuun. Paria ei tarvita.

Zumba Gold®, alkeet
syksy 730322a
3.–24.11.2021, 4 t / 11,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 15.30–16.15
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

` Zumba Gold® C, jatko (OS)
syksy 730328a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730328b
12.1.–6.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 12.30–13.15
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730315a.

` Lavis-lavatanssijumppa® B,
jatko (keke)
syksy 730334a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730334b
12.1.–6.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 13.30–14.15
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

` Uusi! MINI-kurssi:
Argentiinalainen tango
nuevo (keke)
syksy 730367a
6.–20.10.2021, 3 t / 8,00 €

kevät 730367b
12.–26.1.2022, 3 t / 8,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 15.30–16.15
Tuntiopettajat
Emilio Cornejo ja Gioia Dinca
Tango on hyväksi keholle, mielelle ja
sielulle. Se edistää sydämen toimintaa ja lisää liikkuvuutta. Spontaanius
ja luovuus kehittyvät ja kukoistavat
improvisaation kautta. Tango tuo
mukanaan puhdasta iloa ja kauneutta.
Kurssilla harjoittelemme argentiinalaisen tangon perustekniikoita ja erilaisia
yhdistelmiä, jotka luovat pohjan omalle tulkinnalle. Tule yksin tai oman parin
kanssa! Kurssimaksu on henkilökohtainen. Opetuskielinä helppo englanti
ja suomi.

` Dancehall (keke)

` Uusi! MINI-kurssi:
Lavis-lavatanssijumppa®,
jatko (keke)

syksy 730327a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730327b
12.1.–6.4.2022, 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 hetken kuumimpia tansseja, josta otetaan
paljon vaikutteita muihin tanssilajeihin. Askelkuvioista rakennetaan
koreografia kurssin aikana. Aiempaa
kokemusta ei tarvita.

` Lavis-lavatanssijumppa®
+ venyttely B (keke)
syksy 730356a
8.9.–8.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730356b
12.1.–6.4.2022, 16 t / 30,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali,
Pohjolankatu 23
ke 16.50–17.50
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730323a.

kevät 730326b
2.–23.2.2022, 4 t / 11,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke 15.30–16.15
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

TORSTAI

` Vire-Lavis® (OS) (keke)
syksy 730329a
9.9.–9.12.2021, 13 t / 25,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 10.30–11.15
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen
Hauska ja helppo tapa liikkua lavatanssimusiikin tahtiin. Tunti pohjautuu
Lavis-lavatanssijumppaan ja on siitä
sovellettu versio. Vire-Lavis toteutetaan pääosin ISTUEN ja/tai tuolia apuna käyttäen. Tanssilajeina on humppa,
valssi, jenkka, tango, polkka, salsa ja
rock. Kurssi ei jatku keväällä.

` Zumba® C
syksy 730344a
9.9.–9.12.2021, 17 t / 32,00 €

` Uusi! Lavis-lavatanssijumppa®, Lauritsala (keke)
syksy 730377a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730377b
12.1.–6.4.2022, 12 t / 24,00 €
Lauritsalan työväentalo, Hakalinkatu 1
ke 17.30–18.15
Lavis® -ohjaaja Elena Styf

kevät 730344b
13.1.–7.4.2022, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
to 16.15–17.15
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730331a.

Hyvänmielen fitness-tanssitunti, jossa
omalla tanssitaustalla ei ole väliä.
Tärkeintä on pitää hauskaa ja hikoilla
hyvän musiikin tahdissa hymy huulilla.
Join the Party!

` ¡Baila!, alkeet (keke)

` Uusi! Lavis-lavatanssijumppa®, Myllymäki (keke)

syksy 730330a

syksy 730339a

8.9.–8.12.2021, 17 t / 32,00 €

9.9.–9.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730330b
12.1.–6.4.2022, 16 t / 30,00 €
Kimpisen koulu, musiikkiliikuntasali,
Pohjolankatu 23
ke 17.55–18.55
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730318a.
Aloittelijoille.

kevät 730339b
13.1.–7.4.2022, 12 t / 24,00 €
Myllymäen koulu, sali,
Hiessillankatu 10
to 18.00–18.45
Lavis® -ohjaaja Elena Styf
Ks. sisältö kuten kurssissa 730331a.

PERJANTAI

` Reggaeton (keke)
syksy 730335a
10.9.–10.12.2021, 22 t / 42,00 €

kevät 730335b
14.1.–8.4.2022, 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. Rytmikäs reggaetonmusiikki on vallannut
yökerhojen tanssilattiat niin Latinalaisessa Amerikassa kuin Euroopassakin.
Kurssilla teemme erilaisia askelsarjoja,
joissa pääpaino on vartalon liikkeissä.
Rakennamme askelkuvioista kurssin
aikana koreografian. Lopuksi venyttelyt. Aiempaa kokemusta ei tarvita.

LAUANTAI

` Parisalsa, alkeet
(OS) (keke)
syksy 730338a
11.9.–11.12.2021, 14 t / 28,00 €

kevät 730338b
22.1.–9.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 12.30–14.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Kurssilla tutustumme kuubalaisen
parisalsan perusteisiin opetellen parisalsan peruskuvioita, vientitekniikkaa,
seurantaa ja rytmiikkaa. Ilmoittautuminen mieluiten oman parin kanssa.
Kurssimaksu on henkilökohtainen.
Syksyllä 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 13.11.,
27.11. ja 11.12. Keväällä 22.1., 5.2.,
19.2., 12.3., 26.3. ja 9.4.

` Uusi! Argentiinalainen
tango sensual (OS) (keke)
syksy 730368a
18.9.–4.12.2021, 12 t / 24,00 €

kevät 730368b
15.1.–2.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 12.30–14.00
Tuntiopettajat Emilio Cornejo ja
Gioia Dinca
Ks. sisältö kuten kurssissa 730367a.
Syksyllä 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 20.11.
ja 4.12. Keväällä 15.1., 29.1., 12.2., 26.2.,
19.3. ja 2.4.
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` Irish dance/ Irlantilainen
tanssi (keke)

` Street Dance (keke)
syksy 730383a

viikonloppu B

syksy 730346a

12.9.–12.12.2021, 22 t / 42,00 €

kevät 730405b

11.9.–11.12.2021, 22 t / 42,00 €
la 14.15–15.30

kevät 730383b

8.–9.1.2022, 13 t / 33,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la-su 10.15–15.00
Mindfulness-ohjaaja CFM®
Marjo Niiranen

kevät 730346b
15.1.–9.4.2022, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
Huom! la 14.15–15.15
Tuntiopettaja Nastasia Belaia
Irish Dance on vahvaa ja näyttävää
rytmistä tanssia, joka kohottaa kuntoa
ja kehittää keskivartalon hallintaa ja
ryhtiä. Tanssi tapahtuu pitkälti puolivarpaillaan. Huolellisen lämmittelyn
jälkeen harjoittelemme tekniikkaa;
jalkojen aukikiertoa ja ristimistä,
hyppyjä sekä erilaisia liikeyhdistelmiä.
Opettelemme perinteisiä soolo- ja
ryhmätansseja kuten Galway reel,
Bonifire, Light Jig. Opetuskielinä englanti ja suomi. Huom! Kevään kurssilla
eri kellonaika.

` Uusi! Aikuisbaletti, alkeet /
alkeisjatko (OS)
syksy 730347a / alkeet
11.9.–11.12.2021, 13 t / 25,00 €
la 15.45–16.30

kevät 730347b / alkeisjatko
15.1.–9.4.2022, 12 t / 24,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
Huom! la 15.30–16.15
Tuntiopettaja Nastasia Belaia
Ks. sisältö kuten kurssissa 730333a.
Huom! Kevään kurssilla eri kellonaika.

16.1.–10.4.2022, 20 t / 38,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 15.00–16.15
Chantelle Blue Anttonen
Energinen tanssitunti, joka soveltuu
kaikenikäisille. Tavoitteena on tarjota kaikille mahdollisuus perehtyä
street-tyyleihin helpolla ja hauskalla
tavalla. Lämmittely ja lihastreeni.
Aiempaa kokemusta ei tarvita. Opetuskieli englanti/suomi. Vesipullo ja
sisäkengät mukaan.

` Dance Jam
syksy 730381a
12.9.–12.12.2021, 9 t / 17,00 €
Fysio-Eskola Oy, Olesali,
Raatimiehenkatu 18
su 17.50–18.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Dance Jam on tanssi-iloittelua, jossa
liikekieltä ei lokeroida yhteen kategoriaan. Helpoissa tanssisarjoissa tai
koreografioissa on vaikutteita useista
eri tanssityyleistä mm. latin, jazz,
afro, show. Syksyllä 12.9., 26.9., 10.10.,
24.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. Kurssi ei
jatku keväällä.

SUNNUNTAI

` Uusi! TikTok-tanssikurssi B
syksy 730343a
12.9.–12.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730343b
16.1.–10.4.2022, 16 t / 30,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
su 13.45–14.45
Tanssiohjaaja Henna Taskinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730363a.

LAPPEENRANTA

Ks. sisältö kuten kurssissa 730403a.

` Hengittäen terveyttä,
energiaa, tietoisuutta (OS)
syksy 730406a
28.8.2021, 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 hengitysharjoituksia sekä bioenergetiikkaa kehon
tunnejännitysten vapauttamiseksi.
Mukana myös kiinalaisen lääketieteen
ja korkeamman tietoisuuden näkökulma. Soveltuu myös hengityselinsairaille.

` Chi Kung - kiinalainen voimistelu ja itsehoito (keke)
syksy 730401a

` HYVÄ OLO

7.9.–7.12.2021, 26 t /46,00 €

` Mindfulness tutustumis-

11.1.–5.4.2022, 24 t / 43,00 €
Steinerkoulu, sali, Marssitie 21
ti 18.00–19.30
Chi Kung -ohjaaja Riitta Kokko

viikonloppu A
syksy 730403a
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` Mindfulness tutustumis-

4.–5.9.2021, 11 t / 27,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la-su 9.00–13.00
Mindfulness-ohjaaja CFM®
Marjo Niiranen
Viikonloppu soveltuu mindfulnessista kiinnostuneille, vasta-alkajille, jo
harjoitteisiin perehtyneille sekä ao.
kurssin aiemmin käyneille. Mindfulness tarkoittaa suomennettuna hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Kurssi avaa
mindfulness-harjoitteiden maailmaa
ja tarjoaa irtioton arjesta. Myös hyvä
alkustartti myöhemmälle 8-viikon
mindfulness -kurssille. Alusta ja eväät
mukaan.

kevät 730401b

Chi Kung (Qigong) on kiinalaiseen
energialääketieteeseen perustuva
kehon harjoitusmuoto kokonaishyvinvointiin. Kaikenkuntoisille sopivat harjoitukset sisältävät pehmeitä liikkeitä
hengitykseen yhdistettynä, niskan ja
selän hoitoa, akupainelua sekä hiljentymistä. Osa harjoituksista tehdään
tuolilla istuen. Sopii sekä aloittelijoille
että aiempaa kokemusta omaaville.

` Salainen zen-harjoitus
- selkää ja niskaa hoitava
liikemeditaatio (keke)

` KESÄKURSSIT,

25.4.2022 ALKAEN `
Kurssit järjestetään opistotalolla,
Pohjolankatu 27, sali 211.

kevät 730408b
5.3.2022, 7 t / 23,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
la 14.15–19.30
Chi Kung -ohjaaja Riitta Kokko

MAANANTAI

Chi Kungin syväharjoituksiin lukeutuvasta liikemeditaatiosta saamme
tärkeän itsehoito-ohjelman selän ja
niskan ongelmiin sekä henkisen tilan
kohottamiseen. Kehoa kuuntelevilla,
seisten sekä istuen tehtävillä liikkeillä
hoidetaan selkään ja niskaan kertyneitä jännityksiä ja jäykkyyksiä edeten kehon sisimmille tasoille, mistä avautuu
kehon oma parannusvoima, syvä rauha ja yhteys äärettömään energiaan.
Sopii kaikenikäisille aikuisille kuntoon
katsomatta.

` 8-viikon Mindfulness

` Kesäkurssi: Zumba Gold®,
jatko A
kevät 730357b
25.4.–30.5.2022, 6 t / 12,00 €
ma 10.00–10.45
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

kevät 730410b
26.3.–28.5.2022, 32 t / 80,00 €
211 Sali, Pohjolankatu 27
ke-su (Ks. päivät ja ajat kuvauksesta)
Mindfulness-ohjaaja CFM®
Marjo Niiranen
Kurssi (engl. 8-week Mindfulness-Based Stress Reduction course) mahdollistaa mindfulnessiin perehtymisen
pidemmällä aikavälillä yhteis- ja kotiharjoitteiden muodossa. Mindfulness
tarkoittaa suomennettuna hyväksyvää
tietoista läsnäoloa. Voit olla vasta-alkaja, mindfulness-harjoitteisiin perehtynyt tai ao. kurssin aiemmin käynyt.
Erillinen materiaalimaksu. Oma alusta
mukaan. Kokoontumiskerrat:
la 26.3. klo 16.30-19.00,
su 3.4. klo 18.15-20.15,
la 9.4. klo 16.30-19.00,
ke 27.4. klo 19.35-21.05,
la 7.5. klo 13.30-16.00,
pe 13.5. klo 19.00-21.00,
la 14.5. klo 13.30-19.00,
la 21.5. klo 13.30-16.00 ja
la 28.5. klo 13.30-16.30.

Kesäkurssi: Kuntoa ja
terveyttä naisille

kevät 730290b
26.4.–31.5.2022, 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 730355b

` Kesäkurssi: Yin-jooga A

26.4.–31.5.2022, 6 t / 12,00 €
ti 11.30–12.15
Lavis® -ohjaaja Sinikka Miettinen

kevät 730160b

Ks. sisältö kuten kurssissa 730325b.

25.4.–30.5.2022, 8 t / 19,00 €
ma 11.00–12.00
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen

` Kesäkurssi: Zumba Gold® B

Ks. sisältö kuten kurssissa 730315a.

kevät 730353b

` Kesäkurssi: Zumba®

26.4.–31.5.2022, 6 t / 12,00 €
ti 12.50–13.35
ZIN Zumba® -ohjaaja
Anne-Marie Koponen

kevät 730352b

Ks. sisältö kuten kurssissa 730315a.

25.4.–30.5.2022, 8 t / 16,00 €
ma 17.00–18.00
ZIN Zumba® -ohjaaja Sinikka Miettinen

` Kesäkurssi: Lavis-lavatans-

Ks. sisältö kuten kurssissa 730344a.

kevät 730336b

` Kesäkurssi: Yin-jooga B

26.4.–31.5.2022, 6 t / 12,00 €
ti 13.45–14.30
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen

Ks. sisältö kuten kurssissa 730111a.
Oma alusta ja viltti mukaan.

-kurssi (OS)

TIISTAI

kevät 730168b
25.4.–30.5.2022, 8 t / 19,00 €
ma 18.15–19.15
Yinjoogaopettaja Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730111a.
Oma alusta ja viltti mukaan.

` Kesäkurssi: Yoga Flow®
kevät 730161b
25.4.–30.5.2022, 10 t / 24,00 €
Ma 19.30–20.45
Yoga Flow® -ohjaaja
Anne-Marie Koponen

sijumppa® B (keke)

Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

` Kesäkurssi: PilatesHealth
kevät 730251b
26.4.–31.5.2022, 6 t / 14,00 €
ti 15.00–15.45
PilatesHealth-ohjaaja, kh
Mervi Suninen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730248a

Ks. sisältö kuten kurssissa 730135a.
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` Kesäkurssi: Muokkaus- ja
kiinteytysjumppa
kevät 730268b
26.4.–31.5.2022, 6 t / 12,00 €
ti 15.55–16.40
FysioFit-ohjaaja, kh Mervi Suninen
Lihaskestävyystunti, jossa treenaamme kehon päälihasryhmät. Toiminnalliset harjoitteet parantavat lihasten
toimivuutta ja aineenvaihduntaa,
kehonhallintaa, kiinteytystä ja muokkausta. Lyhyt alkuverryttely ja lopussa
venyttelyt. Harjoitukset omalla kehonpainolla tai välineillä. Taso: haastava,
mutta rauhallinen tempo. Oma alusta.

` Kesäkurssi: ¡Baila! (keke)
kevät 730358b

` Kesäkurssi: Kuntopiiri
kevät 730291b
27.4.–1.6.2022, 8 t / 16,00 €
ke 15.00–16.00
Liikunnan vastuuopettaja
Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730219a.

` Kesäkurssi:
Tanssikuntopiiri
kevät 730299b
27.4.–1.6.2022, 6 t / 12,00 €
ke 16.15–17.00
Liikunnan vastuuopettaja
Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730292a.

26.4.–31.5.2022, 8 t / 16,00 €
ti 16.50–17.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

` Kesäkurssi: Lempeä flow

Ks. sisältö kuten kurssissa 730318a.

kevät 730158b

` Kesäkurssi: Reisi-vatsa
-pakara A

27.4.–1.6.2022, 8 t / 19,00 €
ke 17.15–18.15
Joogaohjaaja Sinikka Miettinen

TORSTAI
Ei tunteja helatorstaina 26.5.

` Kesäkurssi:
Tanssikuntopiiri
kevät 730293b
28.4.–2.6.2022, 5 t / 10,00 €
to 10.30–11.15
Liikunnan vastuuopettaja
Sinikka Miettinen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730292a.

` Uusi! Kesäkurssi:
Kehonhuoltoa joogan
menetelmin
kevät 730250b
28.4.–2.6.2022, 5 t / 10,00 €
to 11.30–12.15
Liikunnan vastuuopettaja
Sinikka Miettinen
Yhdistämme kehonhuoltoon joogan
elementtejä. Tavoitteena on rentouttaa keho ja mieli erilaisilla rauhallisilla
liikkeillä ja venytyksillä omaa kehoa
kuunnellen. Sisältää rentoutuksen.
Oma alusta.

Tunti sisältää niin lempeyttä, liikkuvuutta kuin voimaakin, kuitenkin
kehoa kuunnellen. Oma joogamatto
mukaan. Taso: kevyt/keskiraskas.

` Kesäkurssi: Lavis-lavatans-

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

` Kesäkurssi: Reggaeton/

kevät 730354b

` Uusi! Kesäkurssi: Voima-

Reggaetonissa käytetään runsaasti
keskivartaloa sekä tehdään erilaisia
hartioiden ja lantion liikkeitä. Dancehall on jamaikalainen tanssityyli, joka
on voimakkaan fyysinen, mutta samalla karibialaisen rento. Kurssilla teemme
erilaisia askelsarjoja, joissa pääpaino
on vartalon liikkeissä. Askelkuvioista
rakennamme kurssin aikana koreografian. Tanssit vaihtuvat vuoroviikoin.
Aloittelijat.

kevät 730274b
26.4.–31.5.2022, 8 t / 16,00 €
ti 18.00–19.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

varat ja rentoutuminen
kevät 730164b
26.4.–31.5.2022, 8 t / 19,00 €
ti 19.10–20.10
DI, jooganopettaja SJL® Päivi Kojo
Vireyden ja voimavarojen syventäminen erilaisten jooga-, hengitys- ja
mielikuvaharjoitusten avulla. Kehon ja
mielen rentoutumisen sekä kokonaisvaltaisen palautumisen edistäminen
jännitystiloja vähentämällä ja syvää
lepoa sekä keskittymiskykyä lisäämällä. Kevyesti ja rauhallisesti kohti
hiljentymistä ja jaksamisen tunteen
vahvistamista. Oma alusta.
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Dancehall (keke)
kevät 730360b
27.4.–1.6.2022, 8 t / 16,00 €
ke 18.25–19.25
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

sijumppa® D (keke)
28.4.–2.6.2022, 7 t / 14,00 €
to 16.45–17.45
Lavis® -ohjaaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730325a.

` Kesäkurssi: Salsa (keke)
kevät 730362b
28.4.–2.6.2022, 7 t / 14,00 €
to 17.50–18.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730369a.

` Uusi! Kesäkurssi: Body
kevät 730270b
28.4.–2.6.2022, 7 t / 14,00 €
to 19.00–20.00
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Tehokkaassa perusjumpassa harjoitamme alkulämmittelyn jälkeen lihaksia kehon omaa painoa sekä välineitä
hyödyntäen. Lopuksi venyttelyt. Oma
alusta mukaan. Taso: keskiraskas.

` Kesäkurssi: Vinyasa Flow

PERJANTAI

kevät 730169b

` Kesäkurssi:
kevät 730276b

7.5.–4.6.2022, 7 t / 17,00 €
la 12.15–13.15
Joogaopettaja Mari Eronen

29.4.–3.6.2022, 10 t / 20,00 €
pe 16.30–17.45
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen

SUNNUNTAI

Reisi-vatsa-pakara B

Ks. sisältö kuten kurssissa 730274b.

` Uusi! Kesäkurssi:

Ks. sisältö kuten kurssissa 730149a.

` Kesäkurssi: Lasten jooga
kevät 730162b

Kehonhuolto
kevät 730263b
29.4.–3.6.2022, 6 t / 12,00 €
pe 17.55–18.40
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Rauhallinen kehonhuoltotunti auttaa
sinua palautumaan rasituksesta. Se
lisää liikkuvuutta sekä parantaa kehonhallintaa. Tunnilla tehdään erilaisia
avaavia harjoituksia sekä liikkuvuutta
lisääviä dynaamisia ja staattisia venytyksiä. Tunnin lopuksi rentoutus.

LAUANTAI

` Kesäkurssi: Vatsa-pakara
kevät 730257b

8.5.–5.6.2022, 5 t / 12,00 €
su 10.00–10.45
Joogaopettaja Marjo Niiranen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730128a.

` Kesäkurssi:
Lempeä flow &Yin jooga
kevät 730144b
8.5.–5.6.2022, 10 t / 24,00 €
su 11.00–12.30
Joogaopettaja Marjo Niiranen
Tunnilla teemme lempeästi etenevää harjoitusta ja rauhallisemman
harjoituksen, jossa pitkäkestoisemmat
asennot (ao. tilasta löytyy tiiliä ja vöitä,
joita hyödynnämme) sekä rentoutusosion. Harjoitus tapahtuu oman kehon
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille.
Mukaan oma alusta, vesipullo ja viltti.

7.5.–4.6.2022, 5 t / 10,00 €
la 9.00–9.45
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen

` Kesäkurssi: Äitiysjooga

Ks. sisältö kuten kurssissa 730223a.

kevät 730166b

` Kesäkurssi: Hiit

8.5.–5.6.2022, 10 t / 24,00 €
su 12.45–14.15
Joogaopettaja Marjo Niiranen

kevät 730260b
7.5.–4.6.2022, 5 t / 10,00 €
la 10.00–10.45
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten 730241a. Oma alusta
ja sisäliikuntakengät mukaan.

` Kesäkurssi: Venyttely
kevät 730261b

Äitiysjoogan harjoituksissa korostuu
lempeys, oman kehon kuuntelu tietoisesti, ilman vertailua ja väkinäisyyttä
soveltuen näin koko raskausajalle perusterveydentilasi puitteissa. Lempeät
harjoitteet vaikuttavat mm. fyysiseen
ja henkiseen hyvinvointiin. Tunti soveltuu myös raskautta suunnitteleville ja
tuleville isille. Mukaan alusta, vesipullo
ja viltti.

` Kesäkurssi: Parisalsa,
alkeet (keke)
kevät 730364b
8.5.–5.6.2022, 7 t / 14,00 €
su 14.25–15.25
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730338a.

` Kesäkurssi: Dance Jam
kevät 730361b
8.5.–5.6.2022, 8 t / 16,00 €
su 15.35–16.50
Tuntiopettaja Anne-Marie Koponen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730381a.

` Kesäkurssi:
Jooga & Mindfulness
kevät 730153b
8.5.–5.6.2022, 10 t / 24,00 €
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 läsnäoloa. Ei edellytä aiempaa kokemusta,
harjoitus tapahtuu oman kehon
ehdoilla soveltuen miehille ja naisille.
Mukaan alusta, vesipullo ja viltti.

` Kesäkurssi:
Kundaliinijooga
kevät 730163b
8.5.–5.6.2022, 10 t / 24,00 €
su 18.40–20.10
Joogaopettaja Marjo Niiranen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730141b.

7.5.–4.6.2022, 5 t / 10,00 €
la 10.50–11.35
Liikunnanohjaaja (AMK)
Jonna Haapiainen
Ks. sisältö kuten kurssissa 730210a.

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!
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` MUU KOULUTUS
` KOTI JA KEITTIÖ
` Uusi! Sushikurssi,
etäopetus (keke)
syksy 940100a
22.9.2021, 4 t / 13,00 €

kevät 940100b
19.1.2022, 4 t / 13,00 €
ke 17.00–20.00
KM Marika Salonen
Opettelemme sushin valmistamisen
perusteet. Harjoittelemme sushiriisin
pesun ja keittämisen oikeaoppisesti.
Valmistamme erilaisia makirullia,
nigireitä ja gungan-makeja. Täytämme
sushit graavilohella, mädillä, tonnikalalla, surimipuikoilla ja kasviksilla.
Susheja on hauska tehdä yhdessä vaikkapa lasten kanssa! Raaka-ainekulut
n. 12 €/hlö riippuen kodin kuiva-ainevarastosta ja valittavista tehtävistä.
Opettaja lähettää ennakkoon kurssiohjeistuksen ja listan tarvikkeista. Ks.
etäopiskeluohjeet s. 9.

` Uusi! Illallinen Provencen

Kuva: Marika Salonen

tyyliin, etäopetus (keke)
syksy 940101a
9.11.2021, 4 t / 13,00 €
ti 17.00–20.00
KM Marika Salonen
Eteläranskalainen ruoka on saanut vaikutteita Italiasta ja se on yksinkertaista
maalaisruokaa. Keittiössä tuoksuvat
monet yrtit ja valkosipuli. Ruoat höystetään oliiviöljyllä ja viinillä. Valmistamme etäkurssilla mm. tapenadea ja
herkullista punaviinissä haudutettua
kanaa. Raaka-ainekulut n. 15 €/hlö
riippuen kodin kuiva-ainevarastosta.
Opettaja lähettää ennakkoon kurssiohjeistuksen ja listan tarvikkeista. Ks.
etäopiskeluohjeet s. 9.

` Uusi! Hatšapurit ja
herkulliset lisukkeet,
etäopetus (keke)
syksy 940103a
11.10.2021, 4 t / 13 €
ma 17.00–20.00
KM Marika Salonen
Valmistamme herkullisia hatšapureja
kahdella eri tapaa ja lisäkkeeksi munakoiso-tomaattipataa ja vihreää adjikaa.
Tiedossa siis herkullinen ilta georgialaisen ruoan parissa! Raaka-ainemaksu
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n. 13 €/hlö riippuen kodin kuiva-ainevarastosta. Opettaja lähettää
ennakkoon kurssiohjeistuksen ja listan
tarvikkeista. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Uusi! Vietnamilaisia sormisyötäviä, etäopetus (keke)
kevät 940102b
9.2.2022, 4 t / 13,00 €
ke 17.00–20.00
KM Marika Salonen
Valmistamme ihastuttavia vietnamilaisia kesärullia ja possupyöryköitä
salaatinlehdillä sekä raikasta dippikastiketta. Tule ja ihastu aasialaisen
keittiön makuihin! Raaka-aineet n. 15
€/hlö riippuen kodin kuiva-ainevarastosta ja valittavista tehtävistä. Opettaja
lähettää ennakkoon kurssiohjeistuksen ja listan tarvikkeista. Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Uusi! Sisustussuunnittelua
kotiin, etäopetus
syksy 940104a
27.9.–8.11.2021, 12 t / 25,00 €
ma 18.00–19.30
Sisustussuunnittelija Matleena Aalto

Verkkokurssi kodin sisustamisesta kiinnostuneille. Käymme yhdessä läpi sisustussuunnittelun perusperiaatteita.
Jokainen tekee kurssin aikana yhden
huoneen sisustussuunnitelman, josta
opettaja antaa palautetta. Et tarvitse
aikaisempaa kokemusta! Ks. osallistumisohjeet etäopetukseen s. 9.

` Uusi! Pintaremonttia
kotiin, etäopetus (OS)
kevät 940105b
11.–19.2.2022, 11 t / 23,00 €
pe 18.00–19.30, la 10.00–12.30
Sisustussuunnittelija Matleena Aalto
Lyhytkurssi verkossa kodin pintaremontoinnin perusasioista aloittelijoille.
Kurssilla käydään läpi tarvittavat työvälineet ja menetelmät sekä materiaalitietoa. Kurssin ohjeiden avulla voit
päivittää kotiisi uuden ilmeen kevääksi! Viikonloput 11.–12.2. ja 18.–19.2. Ks.
etäopiskeluohjeet s. 9.

` LUONTO JA

` Uusi! Sienikurssi (keke)
syksy 940202a

VENEILY

11.9.2021, 4 t / 13,00 €
Luokka 103, Pohjolankatu 27
la 12.00–15.00
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo

` Saaristolaivurikurssi
syksy 940200a
23.9.–17.12.2021, 48 t / 146,00 €
Monitoimitalo, monitoimisali II,
Anni Swanin katu 7 B
to 17.30–20.45
Merikapteeni (AMK) Petri Luotio

Tutustumme yleisimpiin ruokasieniin
ja niiden tunnistukseen, käsittelyyn
sekä säilöntään.

Opimme liikkumaan saaristossa ja
rannikon läheisyydessä. Navigoinnin
peruskäsitteet, merikartan käyttö,
merenkulun turvalaitteet ja kompassija magneettioppi. Matkan, nopeuden
ja ajan mittaaminen. Paikanmääritys
maastoa apuna käyttäen. Merenkulun
lainsäädäntöä, kuten meriteiden ja
sisävesisääntöjä. Kurssimateriaalit (kirja, harjoitusmerikartta, loistoluettelo,
astekolmio, harppi ja viivain) tilataan
kurssin alussa opettajan ohjeiden mukaan. Materiaalit ja tenttimaksu eivät
sisälly kurssimaksuun. Kurssi valmistaa
suorittamaan Suomen Navigaatioliiton
valtakunnallisen saaristolaivuritentin.
Huom! Tentti pe 10.12. klo 18.00 ja tentin palautus pe 17.12. klo 18.00, luokat
202 ja 203, Pohjolankatu 27.

` Rannikkolaivurikurssi
kevät 940201b
27.1.–29.4.2022, 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 paikanmääritystapoja. Perehdymme sorron ja virran
vaikutukseen aluksen kulkusuuntaa määriteltäessä. Opiskelemme
merenkulun elektronisia apuvälineitä, sääoppia, vuorovesi-ilmiötä
ja käymme läpi ulkomaanveneilyn
lainsäädäntöä. Kurssimateriaali (kirja
ja harjoitusmerikartta) tilataan kurssin
alussa opettajan ohjeiden mukaan.
Materiaali ja tenttimaksu eivät sisälly
kurssimaksuun. Kurssi valmistaa
suorittamaan Suomen Navigaatioliiton
valtakunnallisen rannikkolaivuritentin.
Kurssille osallistumisen vaatimuksena
on saaristolaivuritutkinnon suorittaminen hyväksytysti. Huom! Tentti 22.4.
klo 18.00 ja tentin palautus pe 29.4.
Kauppakatu 41, 3. krs klo 18.00.

` Puut villiyrtteinä (keke)
syksy 940203a
2.11.–30.11.2021, 10 t / 21,00 €
Kimpisen lukio, luokka 21,
Pohjolankatu 2
ti 18.00–19.30
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo
Kurssilla perehdymme puiden käyttöön villiyrtteinä. Tutustumme niiden
käyttöön ruokana, juomana, rohtoina
sekä kosmetiikassa. Tunneille tarvitset
mukaasi muistiinpanovälineet.

` Villiyrttikurssi: Hurahda
hortoiluun! (OS) (keke)

opiston lähiluontoon. Ota mukaasi
muistiinpanovälineet ja säänmukaiset
vaatteet.

` MUUT
` Luonnollista kosmetiikkaa,
etäopetus (keke)
syksy 940206a
7.9.–12.10.2021, 16 t / 33,00 €
ti 18.00–20.00
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo
Tutustumme villiyrttien käyttöön kosmetiikassa. Valmistamme luonnollista
kosmetiikkaa kotikeittiössä laadukkaista raaka-aineista ja sesongin villiyrteistä. Ensimmäisellä kerralla opettaja
ohjeistaa materiaalihankintaan ja
kasvien keruuseen. Opiskelija hankkii
itse materiaalit, joiden hinta on n. 30 €.
Ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` Uusi! Kokedama, sammalpallo – perinteinen japanilainen istutustapa (keke)

kevät 940204b

syksy 940300a

8.3.–24.5.2022, 24 t / 48,00 €
Kimpisen lukio, luokka 21,
Pohjolankatu 2 (8.3.–5.4.)
202 Kieliluokka, Pohjolankatu 27
(12.4.–24.5.)
ti 18.00–19.30
Keruutuoteneuvoja Noomi Levo

2.10.2021, 2 t / 6,00 €
012 Keramiikka, Pohjolankatu 27
la 14.00–15.30
Puutarhuri, vihersisustaja
Eija Johansson

Kurssilla perehdymme villiyrttien ja
-vihannesten monipuoliseen maailmaan. Tutustumme niiden käyttöön
ruoanlaitossa, rohtoina sekä kosmetiikassa. Teemme tunnistusretken
opiston lähiluontoon kurssin päätteeksi. Tunneille tarvitset mukaasi muistiinpanovälineet ja retkelle säänmukaisen
vaatetuksen. Huom! Kurssin tila
vaihtuu 12.4. alkaen.

` Villiyrttiluento ja tunnistusretki lähiluontoon
(keke)
kevät 940205b
14.5.2022, 4 t / 13,00 €
202 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

Kurssin aikana tehdään oma viherkasvi-kokedama lyhyen kokedamaesittelyn jälkeen. Kokedama on perinteinen
japanilainen istutustapa, jossa kasvin
juurien päälle tehdään savesta ja
turpeesta pallo, joka päällystetään
sammalella. Materiaalimaksu 20 €
maksetaan opettajalle kurssin alussa.

` Uusi! Aistipuutarha (keke)
kevät 940301b
2.–16.2.2022, 6 t / 17,00 €
Kimpisen lukio, luokka 23,
Pohjolankatu 2
ke 18.00–19.30
Puutarhuri, puutarhaterapeutti
Eija Johansson
Kurssin aikana perehdymme kaikkia
aisteja hellivään aistipuutarhaan.
Jokainen kurssilainen suunnittelee
myös oman aistipuutarhansa: se voi
olla omaan tai kuvitteelliseen puutarhaan sijoittuva aistipuutarha, yksi
istutusalue tai vaikkapa parvekkeelle
tai ikkunalaudalle suunniteltu ruukkupuutarha. Tarvitset mukaan muistiinpanovälineet, värikyniä ja sakset.

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!
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` JOUTSENON ALUE
` KIELET
Kielten opetus syyslomaan asti Joutsenon Seurakuntakeskuksessa, Penttiläntie 5. Maanantaista 1.11. alkaen
Joutsenon uudistetussa koulussa.
Koulu on kengätön koulu eli sisätiloissa ei saa käyttää ulkokenkiä.

` Stepping stones, Joutseno
(OS)
syksy 120462a
6.9.–13.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120462b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 39,00 €
ma 17.00–18.30
FM Adrien Krommer
Kurssi kaikille niille, jotka haluavat
virkistää englannin kielen taitoaan.
Kieliopin perusasioiden sekä perussanaston kertausta ja laajentamista sekä
small talk -tilanteiden harjoittelua.
Kurssi sopii ruostuneiden tietojen
paikkaajillekin. Oppikirjana syksyllä
Stepping Stones 1, kpl:sta 5 lähtien;
keväällä kirja jatkuu. (Taitotaso B1).

` Destinations, Joutseno
(OS)
syksy 120460a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120460b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
ti 17.00–18.30
FM Adrien Krommer
Kiireetöntä englannin perusasioiden
opiskelua. Kurssilla kertaamme englannin perusrakenteita, laajennamme
sanavarastoa (esim. matkailu, harrastukset, asuminen, ruokailu, small talk)
ja teemme harjoituksia, jotka rohkaisevat käyttämään kieltä monipuolisesti.
Oppikirjana syksyllä Destinations 3,
kpl:sta 5 lähtien; keväällä kirja jatkuu.
(Taitotaso A2).

` Espanjaa matkailijoille 1,
Joutseno (OS) (keke)
syksy 120860a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120860b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 39,00 €
ti 17.00–18.30
Tuntiopettaja Jacqueline Reynolds
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Opettelemme espanjan kielen alkeita
käytännön matkailutilanteissa. Syksyn
teemoja tervehtiminen, esitteleminen,
voinnin kysyminen, hyvästeleminen,
kahvilassa tilaaminen ja maksaminen;
keväällä kotipaikasta, asumisesta ja
perheestä kertominen, kellonajat ja
tapaamisista sopiminen. Tutustumme
myös espanjankieliseen arkeen ja kulttuuriin. Oppikirjana syksyllä Ventana 1,
kpl:t 1-2; keväällä kpl:t 3-4.
(Taitotaso A1).

` Espanjaa matkailijoille 3,
Joutseno (OS) (keke)
syksy 120862a
9.9.–9.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120862b
13.1.–7.4.2022, 24 t / 39,00 €
to 17.00–18.30
Tuntiopettaja Jacqueline Reynolds
Kurssin jälkeen ymmärrämme ja käytämme tuttuja arkipäivän ilmauksia.
Syksyllä kerromme ja kysymme mieltymyksistä, terveydestä ja arkitoimista;
keväällä kerromme ja kysymme säästä,
viimeaikaisista tapahtumista ja kokemuksista. Tutustumme espanjankieliseen arkeen ja kulttuuriin. Oppikirjana
syksyllä Ventana 2 kpl:t 1-2; keväällä
kpl:t 3-4. (Taitotaso A1-A2).

` Venäjä 3, Joutseno
(OS) (keke)
syksy 120762a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120762b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
ke 17.00–18.30
Dos. Svetlana Nikulina
Venäjän alkeiden toinen vuosi. Jatkamme perusrakenteiden ja -sanaston
opiskelua. Harjoittelemme kommunikointia erilaisissa viestintätilanteissa.
Oppikirjana syksyllä Pora! 2, kpl:sta 5
lähtien; keväällä Pora! 3, alusta. (Taitotaso A1).

` MUSIIKKI
` SOITTO, YKSILÖOPETUS
Yksilöopetuksen hinnat:
OpetuskerSyksy
ran kesto
13 vkoa
15 min
30 min
45 min

Kevät
12 vkoa

74 €
148 €
222 €

69 €
137 €
205 €

Kurssimaksu suoritettava ennen
ensimmäistä opetuskertaa opiston
toimistoon. Oppitunteja ei korvata
opiskelijan poissaolojen takia. Mikäli
oppitunti peruuntuu opettajan sairauden vuoksi, tunnit korvataan lukukauden ulkopuolella.

` Pianonsoitto,
Joutseno
syksy 250410a
6.9.–13.12.2021

kevät 250410b
10.1.–4.4.2022
Joutsenon koulu, Penttiläntie 4
ma 14.00-20.00
Pianonsoiton opettaja
Erna Loréch-Reponen
Pianonsoiton opetuksessa pyrimme
kehittämään luovuutta ja henkilökohtaisia voimavaroja. Positiivinen asenne
ja avoin mieli auttavat säilyttämään
ilon ja rentouden pianonsoiton löytöretkellä. Kurssille voivat osallistua
kaikenikäiset. Ilmoittautuminen opettajalle 23.8. alkaen p. 040 751 3623.

` Harmonikansoitto,
Joutseno
syksy 250411a
6.9.–13.12.2021

kevät 250411b
10.1.–10.4.2022
Lappeenrannan musiikkiopisto,
Joutsenon toimipiste, Keskuskatu 6
Harmonikansoiton opettaja
Virve Jääskeläinen
Harmonikansoiton yksilöopetusta
kaikille harmonikansoitosta kiinnostuneille. Opetuksessa otetaan huomioon
soittajan taso, toiveet ja haasteet.
Oma soitin mukaan. Soittotunnin aika

sovitaan opettajan kanssa erikseen.
Ilmoittautuminen opettajalle 16.8.
alkaen p. 040 521 8971.

` Käsityöpaja, Joutseno

` Joutsenon naislaulajat

17.9.–10.12.2021, 45 t / 63,00 €

(OS) (keke)
syksy 210750a
kevät 210750b

syksy 250110a

14.1.–8.4.2022, 40 t / 56,00 €
Joutsenon työväentalo, Huvitie 7
pe 10.00–14.00
Artesaani Hanna Vierikko

6.9.–13.12.2021, 39 t / 62,00 €

kevät 250110b
10.1.–4.4.2022, 36 t / 57,00 €
Joutsenon Seurakuntakeskus,
Penttiläntie 5
ma 18.00–20.15
MuM Toni Pussinen
Monipuolista musisointia ja esiintymisiä taidokkaassa seurassa muuallakin
kuin kotikentällä. Ohjelmistossa monentyylisiä kuoroteoksia nykyaikaiselle
naiskuorolle sovitettuna. Kuoroon
pääsemiseksi edellytetään hyväksyttyä
laulunäytettä, mutta nuotinlukutaito ei
ole välttämätön. Kuoro ottaa mukaan
laulajia kaikista äänialoista.

` KÄDENTAIDOT

Meillä on mahdollisuus monenlaiseen
tekemiseen: nypläämme, tilkkuilemme, teemme ryijyjä, kirjomme, maalaamme kiviä, huovutamme jne. Voit
myös tuoda mukanasi oman idean ja
toteutamme sen mahdollisuuksien
mukaan. Tule mukaan kädentaitoja
kartuttamaan, herättelemään vanhat
taidot takaisin tai tekemään keskeneräiset käsityösi valmiiksi! Materiaalit
eivät sisälly kurssihintaan. Syksyllä
17.9., 24.9., 8.10., 15.10., 22.10., 5.11.,
12.11., 26.11. ja 10.12. Keväällä 14.1.,
21.1., 4.2., 11.2., 25.2., 18.3., 25.3. ja 8.4.

` Huonekalujen entisöinti-

` Joutsenon Suvannon

ja verhoilutyö, Pulp
(OS) (keke)

taidetyöskentely
syksy ja kevät 210107
6.9.–13.12.2021, 10.1.–21.3.2022
24 t / 22,00 €
Joutsenon Suvanto, Pytinkitie 59
ma 14.30–16.00
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, kuvataiteilija AMK Sonja Harala
Taidetyöskentely- ja kädentaitoryhmä
Joutsenon Suvannon asukkaille. Työskentely ei vaadi ennakko-osaamista.
Tarvikemaksu kerätään ensimmäisellä
kerralla 10 €/opiskelija. Syksyllä 6.9.,
20.9., 4.10., 18.10., 8.11. ja 22.11. Keväällä 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3. ja 21.3.
Hinnassa huomioitu OS-alennus.

` Naisten puutyökurssi, Pulp

syksy 210812a
7.9.–7.12.2021, 52 t / 71,00 €

kevät 210812b
11.1.–5.4.2022, 48 t / 66,00 €
Pulpin koulu, teknisen työn luokka,
Ahvenlammentie 3
ti 17.30–20.30
Artesaani Niina Rouvinen
Teemme pienhuonekalujen entisöintija verhoilutöitä omin tarvikkein.

` TIETOTEKNIIKKA
` MYÖ, TYÖ JA DIGITAIDOT -HANKE

syksy 210810a
8.9.–8.12.2021, 68 t / 94,00 €

kevät 210810b
12.1.–6.4.2022, 56 t / 77,00 €
Pulpin koulu, teknisen työn luokka,
Ahvenlammentie 3
ke 17.30–20.30, la-su 9.00–15.00
Artesaani Niina Rouvinen
Teemme pienpuutöitä, huonekalujen
entisöintiä ja verhoilua omin tarvikkein. Kurssi kokoontuu syyskaudella
myös la-su 9.-10.10. klo 9.00-15.00 ja
kevätkaudella la 19.2. klo 9.00-15.00.

erityisesti niitä digitaitoja, joita tarvitsee työelämässä, työnhaussa, opiskelussa sekä arkielämän asioinnissa.
Koulutuksissa on mahdollista suorittaa
valtakunnallisia digitaitojen osaamismerkkejä. Koulutukset ovat osa OKM:n
tukemaa Myö, työ ja digitaidot
-hanketta kaudella 2021–2022.
Lisätietoa: viestintä- ja hankekoordinaattori Kaisa Leinonen
p. 050 555 1676,
kaisa.leinonen@ekko.fi,
hankesivut ekko.fi/digitaidot.
Digipajat Joutsenon kirjastolla
7.9.–23.11. tiistaisin klo 17–20.
Ilmoittaudu soittamalla tietotekniikkakouluttaja Jenni Könöselle
p. 050 543 7862 ajalla 25.8.–2.9.
ke klo 13–14 ja to 16–17,
sekä 8.9.–24.11. ke klo 13–14 tai
sähköpostitse digitaidot@ekko.fi.
Tuo pajaan oma laitteesi.
Sisällöt:
7.9. laitteiden käyttö, kannettava
tietokone
14.9. laitteiden käyttö, älypuhelin,
tabletti
21.9. tiedonhaku
28.9. tekstinkäsittelyohjelmat
5.10. taulukkolaskentaohjelmat
12.10. pilvipalvelut
19.10. kokoustyökalut
2.11. esitystyökalut
9.11. sosiaalinen media
16.11. tietoturva, turvallinen ja
vastuullinen toiminta
23.11. sähköiset asiointipalvelut
Digipiste Joutsenon kirjastolla,
8.9.–24.11. (ei 27.10.) keskiviikkoisin
klo 17–20. Digipisteessä saat henkilökohtaista opastusta digilaitteiden
käyttöön omien tarpeidesi mukaan.
Ota oma laitteesi mukaan. Ilmoittaudu
soittamalla tietotekniikkakouluttaja
Katri Jokipellolle
p. 050 543 7867 ajalla 24.8.–1.9.
ti klo 17–18 ja ke 15–16
sekä 8.9.–24.11. ke klo 15–16

` Tabletti ja älypuhelin,
EKKO järjestää lukuvuonna 2021–2022
maksutonta digitaitojen koulutusta
työikäisille. Koulutuksia järjestetään
teemallisina työpajoina sekä digipisteinä Lappeenrannassa, Joutsenossa ja
Luumäellä. Koulutuksissa voi kohentaa

Joutseno (OS)
syksy 420175a
24.11.–8.12.2021, 9 t / 32,00 €
Joutsenon kirjasto, musiikkiosasto,
Keskuskatu 2
ke 10.00–12.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!

JOUTSENON ALUE

67

Tutustumme tablettitietokoneen ja
älypuhelimen käyttöön ja asetuksiin.
Harjoittelemme sovellusten asentamista niin hyöty- kuin viihdekäyttöön.
Teemme katsauksen mm. laitteen
päivityksiin, valokuvaamiseen ja viestittelemiseen. Ota oma tablettisi ja/tai
älypuhelimesi mukaan!

` Miesten liikunta, Pulp

` Windows 10, Joutseno (OS)

Kiertoharjoittelutyyppistä kuntoliikuntaa ja venyttelyä.

kevät 420177b

6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730279b
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3
ma 18.00–18.45
Tuntiopettaja Olli Lehtonen

23.2.–16.3.2022, 9 t / 32,00 €
Joutsenon kirjasto, musiikkiosasto,
Keskuskatu 2
ke 10.00–12.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen

` Miesten lentopallo,

Tutustumme Windows 10 -tietokoneeseen. Opettelemme säätämään
asetuksia, tallentamaan tiedostoja,
käytämme internetiä. Varmistamme
tietoturvan ja opettelemme aikaa ja
vaivaa säästäviä tapoja käyttää tietokonetta. Ota oma kannettava tietokoneesi mukaan.

kevät 730280b

` LIIKUNTA, TANSSI
JA JOOGA
MAANANTAI

` Flow & Yin -jooga,
Joutseno
syksy 730165a
6.9.–13.12.2021, 22 t / 52,00 €

kevät 730165b
10.1.–4.4.2022, 20 t / 47,00 €
Joutsenon päiväkoti, sali, Penttiläntie 4
ma 19.05–20.20
Joogaopettaja Adrien Krommer
Tunnilla yhdistyvät lempeä yin-jooga
ja dynaamisempi, sykettä nostava
flow. Kehon alkulämmittelyn jälkeen
teemme dynaamista asanaharjoitusta,
joka vahvistaa lihaksia ja kehittää kehonhallintaa. Tunnin toisella puolella
laskeudumme lempeään kehoa ja
mieltä rauhoittavaan yin-joogaharjoitukseen. Oma alusta ja viltti mukaan.
Taso: aloittelijat ja aiemmin joogaa
harrastaneet.
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Pulp (OS)
syksy 730280a
6.9.–13.12.2021, 13 t / 25,00 €
10.1.–4.4.2022, 12 t / 24,00 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3
ma 19.00–19.45
Tuntiopettaja Olli Lehtonen
Lentopallon pelaamista.

` Itämainen tanssi,
Joutseno (keke)
syksy 730366a
6.9.–13.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730366b
10.1.–4.4.2022, 16 t / 30,00 €
Rientola, sali, Kesolantie 9
ma 18.00–19.00
Tuntiopettaja Susa Wikström
Itämainen tanssi koostuu pehmeän
liikekielen ja rytmikkäiden iskujen
yhdistelmästä. Tunnilla harjoittelemme tanssin perusliikkeitä, tekniikkaa
ja askelsarjoja menevän musiikin
tahdittamana. Luvassa vartalon notkeutta ja hallintaa, letkeitä lanteita ja
hyvää mieltä. Soveltuu vasta-alkajille
sekä pidempään tanssineille. Kevään
kurssilla jatkamme itämaisen tanssin
tekniikan syventämistä. Tutustumme
myös joihinkin tanssivälineisiin esim.
tanssihuivi/keppi ja käymme läpi
pientä koreografiaa. Tunnille mukaan
jumppa-asu ja juomapullo.

TIISTAI

` Flow & Yin -jooga,
Pulp (OS)
syksy 730167a
7.9.–7.12.2021, 22 t / 52,00 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3
ti 19.00–20.15
Joogaopettaja Adrien Krommer
Ks. sisältö kuten kurssilla 730165a.
Kurssi ei jatku keväällä.

KESKIVIIKKO

` Miesten kuntoliikunta,
Korvenkylä
syksy 730281a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730281b
12.1.–6.4.2022, 12 t / 24,00 €
Korvenkylän Seuratalo,
Kurenmäentie 2
ke 18.30–19.15
Tuntiopettaja Mika-Sakari Komu
Reipasta kuntojumppaa aloittelijoille
ja aktiiviliikkujille. Sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto-osion, erän sählyä
sekä venyttelyt.

` Pilates jatkoryhmä,
etäopetus
syksy 730275a
8.9.–8.12.2021, 17 t / 43,00 €
ke 17.15–18.15

kevät 730275b
12.1.–6.4.2022, 16 t / 40,00 €
Huom! ke 18.20–19.20
Pilatesohjaaja Erika Nieminen
Pilateksen jatkoryhmä alkeisryhmän
käyneille. Välineitä voidaan ottaa
mukaan ryhmän kanssa sopien. Pilates
vahvistaa keskivartaloasi tehokkaasti,
kohentaa ja ylläpitää ryhtiäsi sekä
pitää selkäsi terveenä. Kaikki kehossa
tuotettu liike kytketään kehon keskustaan periaatteina: tarkkuus, keskittyminen, keskittäminen, kontrolli, virtaus
ja hallittu hengittäminen. Huom!
Kevään tunnit ovat eri aikaan kuin
syksyllä. Ks. osallistumisohjeet etäopetukseen s. 9.

` Fasciavenyttely, etäopetus
syksy 730282a
8.9.–8.12.2021, 18 t / 32,00 €
ke 18.30–19.30

Ks. sisältö kuten kurssissa 730282a. Ks.
osallistumisohjeet etäopetukseen s. 9.
Kurssi ei jatku keväällä.

` Uusi! Mikon latinot,

kevät 730282b
12.1.–6.4.2022, 12 t / 24,00 €
Huom! ke 19.30–20.15
Fysioterapeutti (AMK) Erika Nieminen
Tunti on kokonaisvaltaista kehonhuoltoa. Keskitymme parantamaan
liikkuvuutta toiminnallisin, aktiivisin
venytyksin nivelten täysiä liikeratoja käyttäen ja lihastoimintaketjuja
mukaillen. Tunnilla tehdään kehon
yleisimpiin heikkoihin ja kireisiin
alueisiin suunnattuja liikehallinta- ja
liikkuvuusharjoitteita. Välineinä alusta,
pilatesrulla ja tennispallo. Huom!
Kevään tunnit eri kellonaikaan
kuin syksyllä. Ks. osallistumisohjeet
etäopetukseen s. 9.

TORSTAI

Joutseno (OS) (keke)
syksy 730316a
9.9.–9.12.2021, 13 t / 25,00 €
Rientola, sali, Kesolantie 9
to 12.00–12.45
Diplomitanssinopettaja Mikko Vikman
Tässä on sinulle helppo ja hauska
tanssitunti Mikon kanssa. Tunti soveltuu erinomaisesti ensimmäiseksi
tanssitunniksi. Koreografiat ovat
lyhyitä ja mukaansa tempaavia, joten
aikaisempaa tanssitaustaa ei tarvita.
Tutustumme mm. salsaan, sambaan,
rumbaan, bachataan, cha-cha-chahan,
jiveen, hitaaseen valssiin ja tangoon.
Tunti sopii myös senioreille! Kurssi ei
jatku keväällä.

` Uusi! Lavis® Joutseno

` Uusi! Lihashuolto,

(keke)

Joutseno (OS)

syksy 730317a

syksy 730259a
9.9.–9.12.2021, 13 t / 25,00 €
Rientola, sali, Kesolantie 9
to 13.45-14.30
Diplomitanssinopettaja Mikko Vikman

9.9.–9.12.2021, 13 t / 25,00 €
Rientola, sali, Kesolantie 9
to 12.55–13.40
Diplomitanssinopettaja Mikko Vikman

Tunnilla huolehdimme koko kehon
hyvinvoinnista. Venyttelemme ja
teemme kevyitä lihaskuntoliikkeitä.
Yhdessä tekeminen piristää mieltä ja
tuo iloa elämään. Oma alusta mukaan.
Välineistä sovitaan erikseen. Kurssi ei
jatku keväällä.

Lavis-lavatanssijumppa® on hauska,
helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka
perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan
yksin, joten ei ole vaaraa, että kukaan
talloo varpaille. Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleiden perusteet kuntoilun
ohella. Kurssi ei jatku keväällä.

` Pilates alkeet, etäopetus

` Uusi! Baletti 7–11-vuotiail-

syksy 730272a

le, alkeet / alkeisjatko, Pulp

9.9.–9.12.2021, 17 t / 43,00 €
to 17.15-18.15

syksy 730348a / alkeet

kevät 730272b

kevät 730348b / alkeisjatko

12.1.–6.4.2022, 16 t / 40,00 €
Huom! ke 17.10-18.10
Pilatesohjaaja Erika Nieminen

13.1.–7.4.2022, 12 t / 24,00 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3
to 16.30–17.15
Tuntiopettaja Nastasia Belaia

9.9.–9.12.2021, 13 t / 25,00 €

Ks. sisältö kuten kurssissa 730275a.
Huom! Kevään kurssilla eri päivä
ja kellonaika. Ks. osallistumisohjeet
etäopetukseen s. 9.

` Fasciavenyttely, etäopetus
syksy 730273a

Harjoittelemme baletin perusliikkeitä. Keskeisiä tekniikan teemoja ovat
linjaukset, ojennukset, keskivartalon
hallinta ja varvastyöskentely. Teemme
baletin alkeita pienten sarjojen muodossa ja opimme esittävään taiteeseen

kuuluvan poloneesin ja menuetin
askeleita. Keväällä jatkamme baletin
maailmaan tutustumista. Luvassa on
tanssitekniikkaa, perusasentoja ja
pieniä tansseja.

` Uusi! Aikuisbaletti, alkeet /
alkeisjatko, Pulp (OS)
syksy 730350a / alkeet
9.9.–9.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730350b / alkeisjatko
13.1.–7.4.2022, 16 t / 30,00 €
Pulpin koulu, sali, Ahvenlammentie 3
to 17.30–18.30
Tuntiopettaja Nastasia Belaia
Tutustumme klassisen baletin
alkuasentoihin, perusliikkeisiin sekä
termistöön au milieu eli keskilattiaharjoitusten avulla. Tunti kehittää kehon
hallintaa, ryhtiä ja koordinaatiota,
unohtamatta baletin ominaispiirteitä;
sirous, sulavat liikkeet, keveys ja
ilmaisu. Kurssille osallistuminen ei
vaadi aiempaa osaamista. Kevään
alkeisjatkokurssi sopii niille, joilla on jo
jonkin verran kokemusta aikuisbalettitunneista.

` ESITTÄVÄ TAIDE
` Erityisryhmien teatteriviikonloppu, Joutseno
syksy ja kevät 240104
23.–24.10.2021, 26.–27.3.2022,
18 t / 15,00 €
Rientola, sali, Kesolantie 9
la 9.30–13.00, su 9.30–13.45
Artenomi (AMK), KK Katja Paakki
Viikonlopun aikana tutustumme
toisiimme erilaisten draamapelien- ja
harjoitusten avulla. Teemme viikonlopun aikana Ideasta esityksesi
-tekniikalla pienen esityksen, jonka
esitämme läheisille tai kuvaamme kokonaisuudeksi. Jokaiselle löytyy oma
rooli näyttelijänä, laulajana, soittajana
tai tekniikan henkilönä. Pidämme
tauon molempina päivinä, ota omat
eväät mukaan. Kurssin hinnassa on
huomioitu OS-alennus. Syksyn kurssi
la 23.10. klo 9.30–13.00 ja su 24.10. klo
9.30–13.45. Kevään kurssi la 26.3. klo
9.30–13.00 ja su 27.3. klo 9.30–13.45.

9.9.–9.12.2021, 17 t / 32,00 €
to 18.30–19.30
Fysioterapeutti (AMK) Erika Nieminen
MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!
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` YLÄMAAN ALUE
` YHTEISKUNTA
` Sukututkimus solmussa,
Ylämaa, myös etäopetus
(OS) (keke)
syksy ja kevät 360107
3.11.–17.11.2021, 12.1.–23.2.2022,
12 t / 30,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
ke 18.00–19.30
KTM Hely Törmälä
Selvittelemme aihepiireittäin sukututkimuksen harrastajien kohtaamia
ongelmia ja etsimme yhdessä ratkaisuja niihin. Kurssi painottuu Säkkijärven
alueen tietoihin ja edellyttää perustietoja sukututkimuksesta. Kokoontumiskerrat: 3.11., 17.11., 12.1. ja 26.1., lisäksi
tilanteen salliessa tutustumisretki
Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteeseen yhdessä sovittuna aikana. Jos
retki ei onnistu, se korvataan kahdella
kokoontumiskerralla 9.2. ja 23.2. Arkistoretken kustannukset eivät sisälly
kurssimaksuun. Kurssille voi osallistua
myös etänä, ks. etäopiskeluohjeet s. 9.

` KUVATAIDE
` Kuvataidepaja,
Ylämaa (OS)
syksy 260242a
10.9.–1.10.2021, 28 t / 42,00 €

kevät 260242b
4.–25.2.2022, 28 t / 42,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
pe 10.30–16.30
TaM Maire Pyykkö ja
TaM Arkadi Anishtshik
Tule kurssille opettelemaan piirtämis-,
maalaamis- ja Tiffany-tekniikan perusteita innovatiivisen opetusmenetelmän avulla. Opettelemme piirtämään
lyijykynällä ja hiilellä, maalaamaan
akvarelleilla ja valmistamaan syksyn ja
kevään viimeisillä kerroilla lasipaloista
koruja. Kurssi kokoontuu syyskaudella
10.9., 17.9., 24.9. ja 1.10. ja kevätkaudella 4.2., 11.2., 18.2. ja 25.2.

Kuva: Pasi Litmanen

` KÄDENTAIDOT

` Kaikkee kivaa, Ylämaa

` Puutyöt, Ylämaa (OS)

syksy 211010a

syksy 210541a
6.9.–13.12.2021, 39 t / 55,00 €

kevät 210541b
10.1.–4.4.2022, 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 vanhoja huonekaluja yms. Opastamme ja
autamme koneiden käytössä. Sopii
kaikentasoisille nikkaroijille. Omat
tarvikkeet ja puutavara mukaan.
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(keke)
23.9.–21.10.2021, 20 t / 40,00 €

kevät 211010b
3.2.–17.3.2022, 24 t / 48,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
to 18.00–21.00
Sertifioitu hopeasaviopettaja
Minna Melkko
”Tehhää kaikkee kivaa askartelua.
Käytetää mahollisimman paljo kierrätysmateriaaleja. Kurssin toteutuessa
laitan tietoo eka kerralle mukaa otettavista jutuista. Terveisin Minna.”

` TIETOTEKNIIKKA

` LIIKUNTA JA
TANSSI

` Tabletti ja älypuhelin,
Ylämaa (OS)

` Kuntoliikunta naisille ja

syksy 420176a
3.–17.11.2021, 9 t / 32,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
ke 10.00–12.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Tutustumme tablettitietokoneen ja
älypuhelimen käyttöön ja asetuksiin.
Harjoittelemme sovellusten asentamista niin hyöty- kuin viihdekäyttöön.
Teemme katsauksen mm. laitteen
päivityksiin, valokuvaamiseen ja viestittelemiseen. Ota oma tablettisi ja/tai
älypuhelimesi mukaan!

` Windows 10, Ylämaa (OS)
kevät 420178b

miehille, Ylämaa
syksy 730285a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730285b
12.1.–6.4.2022, 12 t / 24,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1
ke 19.45–20.30
Liikunnanohjaaja, valmentaja
Jarmo Piispanen
Kehittävä monipuolinen perusjumppa,
johon kuuluu alkulämmittely, lihaskuntoharjoitus ja venytykset. Painopiste oman kehon hallinnassa kuntovoimistelun ja kuntopiirin muodossa.
Sopii kaikenikäisille naisille ja miehille.

23.3.–6.4.2022, 9 t / 32,00 €
Ylämaan Marttala, Ylämaantie 3003
ke 10.00–12.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen

` Uusi! Baletti 4–6-vuotiaille,

Tutustumme Windows 10 -tietokoneeseen. Opettelemme säätämään
asetuksia, tallentamaan tiedostoja,
käytämme internetiä. Varmistamme
tietoturvan ja opettelemme aikaa ja
vaivaa säästäviä tapoja käyttää tietokonetta. Ota oma kannettava tietokoneesi mukaan.

10.9.–10.12.2021, 13 t / 25,00 €

Ylämaa
syksy 730370a
kevät 730370b
14.1.–8.4.2022, 12 t / 24,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1
pe 16.00–16.45
Tuntiopettaja Nastasia Belaia
Kurssilla harjoittelemme baletin perusliikkeitä ja rytmiikkaa sekä työstämme
vartalon oikeita linjauksia, sanastoa,
koordinaatiota sekä musikaalista ja
tanssillista ilmaisua.

` Uusi! Baletti 7–11-vuotiaille, alkeet / alkeisjatko,
Ylämaa
syksy 730371a / alkeet
10.9.–10.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730371b / alkeisjatko
14.1.–8.4.2022, 12 t / 24,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1
pe 17.00–17.45
Tuntiopettaja Nastasia Belaia
Harjoittelemme baletin perusliikkeitä. Keskeisiä tekniikan teemoja ovat
linjaukset, ojennukset, keskivartalon
hallinta ja varvastyöskentely. Teemme
baletin alkeita pienten sarjojen muodossa ja opimme esittävään taiteeseen
kuuluvan poloneesin ja menuetin
askeleita. Keväällä jatkamme baletin
maailmaan tutustumista. Luvassa on
tanssitekniikkaa, perusasentoja ja
pieniä tansseja.

` Uusi! Aikuisbaletti, alkeet /
alkeisjatko, Ylämaa (OS)
syksy 730351a / alkeet
10.9.–10.12.2021, 17 t / 32,00 €

kevät 730351b / alkeisjatko
14.1.–8.4.2022, 16 t / 30,00 €
Ylämaan koulu, liikuntasali, Aapistie 1
pe 18.00–19.00
Tuntiopettaja Nastasia Belaia
Tutustumme klassisen baletin
alkuasentoihin, perusliikkeisiin sekä
termistöön au milieu eli keskilattiaharjoitusten avulla. Tunti kehittää kehon
hallintaa, ryhtiä ja koordinaatiota,
unohtamatta baletin ominaispiirteitä; sirous, sulavat liikkeet, keveys ja
ilmaisu. Kurssille osallistuminen ei
vaadi aiempaa osaamista. Kevään
alkeisjatkokurssi sopii niille, joilla on jo
jonkin verran kokemusta aikuisbalettitunneista.

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA MYÖS KEVÄÄN KURSSEILLE!
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Kuva: Tiinalotta Särmölä

` LUUMÄKI

` TAITEEN PERUSOPETUS – TAIDETTA SUKUPOLVELTA TOISELLE
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti 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 opetussuunnitelmat 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 hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena
on yhteisissä opinnoissa hankittujen
perustaitojen laajentaminen. Taiteen
perusopetukseen ja opetussuunnitelmiin voi tutustua osoitteessa:
peda.net/ek2/taiteen-perusopetus.
Lisätietoja taiteen perusopetuksesta
antavat:
Taiteen perusopetuksen opettaja,
kuvataiteilija (AMK)
Tiinalotta Särmölä, 050 340 7670 ja
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Taideaineiden vastuuopettaja KteO
Tuija Näränen, 050 555 5856.

` Kuvataide 1,
Kangasvarren koulu (keke)
syksy ja kevät 211102
16.8.–13.12.2021, 10.1.–25.4.2022,
60 t / 64,00 €
Kangasvarren koulu, käsityöluokka,
Suo-Anttilantie 166
ma 15.00–16.30
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen
yhteiset opinnot sisältävät tutustumista kuvataiteen eri osa-alueisiin. Harjoittelemme kuvan tekemisen taitoja eri
tekniikoin: piirustus, maalaus, grafiikka, savityöt jne. Kurssilla opettelemme
myös muoto- ja väriopin perusteita
sekä sommittelua tehtävien muodossa. Kurssi on tarkoitettu pääasiassa
1.–6.-luokkalaisille.

` Kuvataide/käsityö 1A,
Taavetti (keke)
syksy ja kevät 211104
16.8.–20.12.2021, 10.1.–11.4.2022,
60 t / 64,00 €
Taavetin koulukeskus, kuvataideluokka, B-talo alakerta, Koulutie 4
ma 18.00–19.30
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä
Opetusryhmässä vuorottelevat kuvataiteen ja käsityön tekeminen. Taiteen
perusopetuksen käsityön yhteiset
opinnot sisältävät tutustumista käsi-

työn eri osa-alueisiin. Opetus sisältää
käsityön perustaitojen harjoittelua,
esineiden ja tekstiilien suunnittelua
ja valmistusta. Kurssilla opettelemme
materiaalien ja välineiden monipuolista käyttöä. Harjoittelemme myös värien käyttöä ja sommittelua tehtävien
muodossa. Taiteen perusopetuksen
kuvataiteen yhteiset opinnot sisältävät
tutustumista kuvataiteen eri osa-alueisiin. Harjoittelemme kuvan tekemisen taitoja eri tekniikoin: piirustus,
maalaus, grafiikka, savityöt jne. Kurssi
on tarkoitettu pääasiassa 1.–6.-luokkalaisille.

` Kuvataide/käsityö 1B,
Taavetti (keke)
syksy ja kevät 211103
17.8.–14.12.2021, 11.1.–12.4.2022,
60 t / 64,00 €
Taavetin koulukeskus, kuvataideluokka, 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
17.8.–14.12.2021, 11.1.–3.5.2022,
100 t / 86,00 €
Taavetin koulukeskus, kuvataideluokka, B-talo alakerta, Koulutie 4
ti 17.15–19.30
Kuvataiteilija (AMK) Tiinalotta Särmölä

Ryhmässä voi keskittyä opiskelijan
taiteen perusopetuksen taiteenalan mukaisesti joko kuvataiteen tai
käsityön tekemiseen. Taiteen perusopetuksen kuvataiteen teemaopinnossa laajennamme kuvataiteen eri
osa-alueiden osaamista. Syvennämme
kuvan tekemisen taitoja eri tekniikoin:
piirustus, maalaus, grafiikka, savityöt
jne. Taiteen perusopetuksen käsityön teemaopinnossa laajennamme
käsityön eri osa-alueiden osaamista.
Opetus sisältää käsityön perustaitojen
syventämistä, esineiden ja tekstiilien
suunnittelua ja valmistusta. Kurssilla
opettelemme materiaalien ja välineiden monipuolista käyttöä. Harjoittelemme myös värien käyttöä ja sommittelua tehtävien muodossa. Ryhmä
on tarkoitettu 7.–9.-luokkalaisille ja
peruskoulun päättäneille. Kevään
kahdella viimeisellä kerralla opetusta
klo 17.15-20.00.

` KIELET
kertaus, Taavetti (OS)
syksy 120480a
8.9.–8.12.2021, 26 t / 42,00 €

kevät 120480b
12.1.–6.4.2022, 24 t / 39,00 €
Taavettihalli, kabinetti 108,
Urheilukuja 1
ke 16.30–18.00
DI Katarina Kälviäinen

` Uusi! Venäjää matkailijalle,
6.9.–13.12.2021, 26 t / 43,00 €

kevät 120780b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 40,00 €
Taavettihalli, kabinetti 108,
Urheilukuja 1
ma 18.00–19.30
FL Galina Punkkinen

Taavetti (OS) (keke)
syksy 120782a
7.9.–7.12.2021, 26 t / 43,00 €

kevät 120782b
11.1.–5.4.2022, 24 t / 40,00 €
ti 17.00–18.30
Taavettihalli, kabinetti 108,
Urheilukuja 1
FL Galina Punkkinen

` MUSIIKKI

Kurssi sopii perusrakenteet omaavalle, joka haluaa syventää englannin
kielen taitoa ja laajentaa sanavarastoa
sekä kaipaa puhumisen harjoittelua.
Teemme lukemis- ja kuuntelutehtäviä.
Harjoittelemme myös kielioppirakenteita. Keskustelutehtävien avulla
aktivoimme suullista kielitaitoa. Oppikirja valitaan kurssin alussa. (Taitotaso
A2-B1).

syksy 120780a

` Keskustelemme venäjäksi,

Kurssilla kehitämme puhumisvalmiuksia keskustelemalla eri teemoista: maailman tapahtumat, uutiset,
luonnonilmiöt, ruoka, matkustaminen,
perhe, harrastukset. Kertaamme kielen
rakenteita. Rikastutamme sanavarastoamme myös tutkimalla venäjän
kielen sananlaskuja. Opettajan omat
materiaalit, jotka sisältyvät kurssimaksuun. (Taitotaso B1-B2).

` Englannin aktivointi ja

Taavetti (OS) (keke)

Aloitamme venäjän kielen aakkosista
ja opimme tutustumaan venäjäksi.
Harjoittelemme kielen perusrakenteita. Opimme kertomaan itsestämme,
perheestämme ja harrastuksistamme.
Saamme valmiuksia hotellin varaamista varten, ruuan tilaamiseen ravintolassa ja tien kysymiseen. Hallitsemme
kohteliasuusfraaseja, venäläinen
mentaliteetti huomioiden. Oppimateriaalina monisteet, jotka sisältyvät
kurssimaksuun. (Taitotaso A1).

` Bändiryhmä
(erityisryhmä), Luumäki
syksy ja kevät 250302
8.9.–8.12.2021, 12.1.–6.4.2022,
33 t / 37,00 €
Luumäen toimintakeskus,
Marttilantie 28
ke 14.00–15.00
Tuntiopettaja Heikki Hytti
Kurssi on tarkoitettu erityisryhmille.
Kurssilla opetellaan rytmiikan harjoitusta, yhtyesoittoa ja laulusolistien
harjoittelua orkesterin kanssa. Ilmoittautuminen ja kurssimaksut netti-ilmoittautumisen kautta tai poikkeuksellisesti myös puhelimitse toimistoon
p. 044 566 4553. Kurssin hinnassa on
huomioitu OS-alennus.

` KUVATAIDE
` Kuvataidepaja, Taavetti
syksy 260240a
18.9.–9.10.2021, 28 t / 42,00 €

kevät 260241b
12.3.–2.4.2022, 28 t / 42,00 €
Taavetin koulukeskus,
tekstiilityön luokka, B-talo, Koulutie 4
la 10.30–16.30
TaM Maire Pyykkö ja
TaM Arkadi Anishtshik
Tule kurssille opettelemaan piirtämis-,
maalaamis- ja Tiffany-tekniikan perusteita innovatiivisen opetusmenetelmän avulla. Opettelemme piirtämään
lyijykynällä ja hiilellä, maalaamaan
akvarelleilla ja valmistamaan syksyn ja
kevään viimeisillä kerroilla lasipaloista
koruja. Syksyllä 18.9., 25.9., 2.10. ja
9.10. Keväällä12.3., 19.3., 26.3. ja 2.4.

` KÄDENTAIDOT
` Puutyöt, Taavetti (OS)
syksy 210610a
9.9.–9.12.2021, 39 t / 55,00 €

kevät 210610b
13.1.–7.4.2022, 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 käyttöesineiksi. Materiaalit eivät sisälly kurssihintaan.

` Käsillä tekemisen iloa,
Taavetti
syksy 210731a
8.9.–8.12.2021, 39 t / 54,00 €

kevät 210731b
12.1.–6.4.2022, 36 t / 50,00 €
Taavetin koulukeskus,
tekstiilityön luokka, B-talo, Koulutie 4,
ke 18.00–20.15
KTeO, muotoilija (AMK)
Merja Pylväläinen
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Tule valmistamaan ommellen, neuloen, kirjoen, virkaten jne. itsellesi tai
perheenjäsenillesi vaatteita, leluja tai
käsityötuotteita. Suunnittelemme ja
toteutamme kurssin yhdessä. Materiaalit eivät sisälly kurssihintaan.

` TIETOTEKNIIKKA
` MYÖ, TYÖ JA DIGITAIDOT -HANKE

` Huonekalujen entisöinti ja

` Tabletti ja älypuhelin,

verhoilu, Taavetti
(OS) (keke)

Taavetti (OS)
syksy 420173a

syksy 210808a
8.9.–8.12.2021, 65 t / 93,00 €

kevät 210808b
12.1.–6.4.2022, 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. Kankaat, maalit, lakat ja hiomapaperit on
hankittava itse. Verhoilutarvikkeita voit
ostaa opettajalta.

` Uusi! Perinteinen
olkihimmeli jouluksi,
Taavetti (OS) (keke)
syksy 210816a
8.–10.10.2021, 20 t / 40,00 €
Taavetin koulukeskus, kieliluokka,
B-talo, Koulutie 4
pe 17.00–20.00, la-su 9.00–15.00
Tuntiopettaja Maj-Britt Puranen
Valmistamme viikonlopun aikana
perinteisesti oljesta himmelin. Ota
mukaan terävät sakset ja pitkä neula.
Voit ottaa myös omia olkia, jos sinulla
on. Olkia saa opettajalta.

` Pajutyöt, Taavetti (OS)
kevät 210431b
22.1.–20.2.2022, 48 t / 67,00 €
Taavetin koulukeskus, teknisen työn
luokka, Koulutie 4
la-su 10.00–16.00
Tuntiopettaja Christa Hirvikallio
Punomme pajutöitä kotiin ja puutarhaan opiskelijoiden toiveiden ja
osaamisen mukaan. Kokeilemme
erilaisia tekniikoita sekä esim. pajunkuoren yhdistämistä perinteiseen
pajunpunontaan. Sopii aloittelijoille ja
aiemmin harrastaneille. Pajunkeruuohjeet ja työvälineluettelo pyydettäessä
opettajalta kukkapaju(at)gmail.com.
Opettajalla pieniä määriä pajua myynnissä. Viikonloput 22.–23.1., 5.–6.2., ja
19.–20.2.
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opastusta digilaitteiden käyttöön
omien tarpeidesi mukaan. Ota oma
laitteesi mukaan. Ilmoittaudu soittamalla tietotekniikkakouluttaja Katri
Jokipellolle p. 050 543 7867 ajalla
24.8.–1.9. ti klo 17–18 ja ke 15–16,
8.9.–24.11. ke klo 15–16

EKKO järjestää lukuvuonna 2021–2022
maksutonta digitaitojen koulutusta
työikäisille. Koulutuksia järjestetään
teemallisina työpajoina sekä digipisteinä Lappeenrannassa, Joutsenossa ja
Luumäellä. Koulutuksissa voi kohentaa
erityisesti niitä digitaitoja, joita tarvitsee työelämässä, työnhaussa, opiskelussa sekä arkielämän asioinnissa.
Koulutuksissa on mahdollista suorittaa
valtakunnallisia digitaitojen osaamismerkkejä. Koulutukset ovat osa OKM:n
tukemaa Myö, työ ja digitaidot
-hanketta kaudella 2021–2022.
Lisätietoa: viestintä- ja hankekoordinaattori Kaisa Leinonen
p. 050 555 1676,
kaisa.leinonen@ekko.fi,
hankesivut ekko.fi/digitaidot.fi
Digipajat 9.9.–25.11. torstaisin klo
17–20, Taavetin koulukeskus, B-talo,
kieliluokka, Koulutie 4.
Ilmoittaudu soittamalla tietotekniikkakouluttaja Jenni Könöselle
p. 050 543 7862 ajalla 25.8.–2.9.
ke klo 13–14 ja to 16–17
8.9.–24.11. ke klo 13–14 tai
sähköpostitse digitaidot@ekko.fi.
Tuo pajaan oma laitteesi.
Sisällöt
9.9. laitteiden käyttö, kannettava
tietokone
16.9. laitteiden käyttö, älypuhelin,
tabletti
23.9. tiedonhaku
30.9. tekstinkäsittelyohjelmat
7.10. taulukkolaskentaohjelmat
14.10. pilvipalvelut
21.10. kokoustyökalut
4.11. esitystyökalut
11.11. sosiaalinen media
18.11. tietoturva, turvallinen ja
vastuullinen toiminta
25.11. sähköiset asiointipalvelut
Digipiste 13.9.–29.11. (ei 25.10.)
maanantaisin klo 17–20, Taavetin koulukeskus, B-talo, kieliluokka, Koulutie
4. Digipisteessä saat henkilökohtaista

15.9.–20.10.2021, 18 t / 56,00 €
Taavettihalli, kabinetti 108,
Urheilukuja 1
ke 10.00–12.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Tutustumme tablettitietokoneen ja
älypuhelimen käyttöön ja asetuksiin.
Harjoittelemme sovellusten asentamista niin hyöty- kuin viihdekäyttöön.
Teemme katsauksen paikantamiseen
ja karttoihin, valokuvaamiseen jne.
Ota oma tablettisi ja/tai älypuhelimesi
mukaan!

` Windows 10, Taavetti (OS)
kevät 420174b
12.1.–16.2.2022, 18 t / 56,00 €
Taavettihalli, kabinetti 108,
Urheilukuja 1
ke 10.00–12.15
Tietotekniikkakouluttaja Pasi Litmanen
Tutustumme Windows 10 -tietokoneeseen. Opettelemme säätämään
asetuksia, tallentamaan tiedostoja,
käytämme internetiä. Varmistamme
tietoturvan ja opettelemme aikaa ja
vaivaa säästäviä tapoja käyttää tietokonetta. Tutustumme myös lisälaitteisiin, kuten ulkoiseen kovalevyyn tai
kuvien siirtoon puhelimelta. Ota oma
kannettava tietokoneesi mukaan.

` LIIKUNTA, TANSSI
JA JOOGA
MAANANTAI

` Hathajooga, Toukola (OS)
syksy 730179a
6.9.–13.12.2021, 17 t / 40,00 €
Jurvalan Toukola, Suo-Anttilantie 2
ma 17.00–18.00
Joogaopettaja Mari Eronen
Hathajoogassa harjoittelemme jooga-asanoita rauhalliseen tahtiin keskittyen hengitykseen ja oman kehon
kuunteluun. Harjoitus kehittää tasapai-

noa, liikkuvuutta sekä kehon ja mielen
yhteyttä. Tunti sopii hyvin aloittelijoille, mutta tarjoaa myös kokeneemmille
mahdollisuuden oman harjoituksen
syventämiseen. Oma alusta mukaan.
Kurssi ei jatku keväällä.

` Uusi! Yin-jooga, Toukola
syksy 730189a
6.9.–13.12.2021, 17 t / 40,00 €
Jurvalan Toukola, Suo-Anttilantie 2
ma 18.10–19.10
Joogaopettaja Mari Eronen
Rauhallisella ja rentouttavalla tunnilla
teemme liikkeet pääosin lattiatasossa
ja ylläpidämme syvävenyttäviä asanoita useamman minuutin ajan. Harjoitus rauhoittaa hermostoa ja auttaa
vapauttamaan jännitystiloja erityisesti
lonkkien, lantion ja alaselän alueella.
Tunti sopii kaikille ja toimii hyvänä
vastapainona dynaamiselle joogaharjoitukselle. Oma joogamatto ja viltti
mukaan. Kurssi ei jatku keväällä.

` Uusi! Flow & Yin -jooga,
Toukola
kevät 730199b
10.1.–4.4.2022, 24 t / 56,00 €
Jurvalan Toukola, Suo-Anttilantie 2
ma 17.00–18.30
Joogaopettaja Mari Eronen
Joogaharjoituksessa yhdistyvät lempeä yin ja dynaamisempi yang. Kehon
alkulämmittelyn jälkeen teemme
dynaamista asanaharjoitusta, joka
vahvistaa lihaksia ja kehittää kehonhallintaa. Tunnin toisella puolella
laskeudumme lempeään kehoa ja
mieltä rauhoittavaan yin-joogaharjoitukseen. Oma alusta ja viltti mukaan.
Taso: aloittelijat ja aiemmin joogaa
harrastaneet.

` Ikääntyneiden kuntoliikunta, Taavettihalli (OS)
syksy 730286a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730286b
12.1.–6.4.2022, 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, liikkuvuutta ja tasapainoa. Toimintakykyä
tukevat harjoitteet sopivat hyvin myös
ensikertalaisille.

` Kuntojumppa, Taavettihalli
syksy 730287a
8.9.–8.12.2021, 13 t / 25,00 €

kevät 730287b
12.1.–6.4.2022, 12 t / 24,00 €
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1
ke 16.30–17.15
Tuntiopettaja Mari Eronen
Kuntojumppa, jossa jokainen tekee
oman kuntonsa mukaan. Helppo
alkulämmittely ja lihaskunto-osuus,
lopussa lyhyt venyttely. Mukaan oma
alusta ja käsipainot.

TORSTAI

` Yoga Flow®, Kangasvarsi
syksy 730170a
9.9.–9.12.2021, 17 t / 40,00 €

kevät 730170b
13.1.–7.4.2022, 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 yhteistyötä korostava sekä kehon voimaa ja
hallintaa lisäävä harjoitus. Haemme
asanat hengitystä seuraten ja yhdistämme ne erilaisiksi liikejatkumoiksi.
Yoga Flow -nimi tulee tavasta suorittaa
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet
virtaavat alkuasennosta toiseen. Sopii
kaikille. Oma joogamatto mukaan.

KESKIVIIKKO

` Hathajooga,
Taavettihalli (OS)
syksy 730188a
8.9.–8.12.2021, 17 t / 40,00 €

kevät 730188b
12.1.–6.4.2022, 16 t / 38,00 €
Taavettihalli, sali, Urheilukuja 1
ke 17.30–18.30
Joogaopettaja Mari Eronen

` Itämainen tanssi, Toukola

Ks. sisältö kuten kurssissa 730179a.

syksy 730378a

(keke)

Jurvalan Toukola, Suo-Anttilantie 2
to 17.30–18.30
Tuntiopettaja Kristiina Vainikka
Perinteisen itämaisen tanssin kurssi on
täynnä mystistä, kaunista ja lumoavaa musiikkia sekä liikettä. Kurssi
painottuu Egyptin ja Persianlahden
tanssityyleihin. Tanssi vahvistaa
keskivartaloa, kehittää notkeutta ja
koordinaatiota sekä tuo iloista mieltä
yhdessä tanssimisen kautta. Kurssilla
harjoittelemme tekniikkaa, lyhyitä sarjoja ja koreografiaa. Taso: avoin. Kurssi
ei jatku keväällä.

` Fusion Bellydance, Toukola
syksy 730379a
9.9.–9.12.2021, 17 t / 32,00 €
Jurvalan Toukola, Suo-Anttilantie 2
to 18.35–19.35
Tuntiopettaja Kristiina Vainikka
Fusion Bellydance yhdistää innovatiivisesti itämaisen tanssin perustekniikkaa
nykypäivän suosittuihin tanssilajeihin
(esim. show- ja tankotanssi). Musiikkina suosituimpia uutuuksia ympäri
maailman. Harjoittelemme tekniikkaa,
tanssin tunneilmaisua ja teemme
koreografian. Suosituksena kokemusta
jostakin tanssilajista. Tanssitossut ja
polvisuojat suositeltavia. Tule löytämään oma sisäinen tanssilattioiden
kuningattaresi! Kurssi ei jatku keväällä.

` Zumba® 60 min
+ lihaskunto, Kangasvarsi
syksy 730372a
9.9.–9.12.2021, 26 t / 50,00 €

kevät 730372b
13.1.–7.4.2022, 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 todella 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. Välineet: jumppakuminauha
(kaksi kuminauhaa liitetty yhteen),
jumppamatto, käsipainot, vesipullo.
Taso: keskiraskas.

9.9.–9.12.2021, 17 t / 32,00 €
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Julkinen tiedote
Jaetaan kaikkiin talouksiin

